
ITI TARCZA. 

TÓTH LÖRINCZTÓ'L 

HAT FÜZETBEN. 

PESTEN. 
NYOMATTA LANDERER ÉS HECKENAST 

1844. 



ÜTI TÁRCZA. 

NEGYEDIK FIZET; 

SCHWEICZ. 

PESTEN. 
NYOMATTA LANDERER ÉS HECKEAAST 

1844. 



121758 



S C H W E I C Z. 

Uli Tárrzn I V - i k IMIZCI [ 





BELÉPÉS SCHWEICZBA. 

Van az enrópoi szárazföld kebelén egy ingerlő emel
kedés , hová az utazók' vágyai sóvárogva 's lángol
va sietnek , 's hol ok , mint ékes menyasszonya' 
kebelén a' szerelemdús vőlegény , a' gyönyör csor
dultig teljes kelyhét édes mámor közt ürítik, 's az 
élv után megpihennek. — Szigorú és mosolygó, ter
mékeny 's rideg, minden lépésre új~új arczot öltő, 
de mindig érdekes és eredeties tartomány ez , hol a' 
legmagasb bérczóriások, mint istenkéz-rakta égi 
lépcsők, ezüstkoronával sziklahomlokaikon, majd 
napsugárban , majd ismét nedves fellegekben füröd-
ve, a' legyözhetíen szilárdság 9s férfiúi akaraterő' 
jelképeiként állanak, ?s azon örök jégmedenczékböl, 
mellyeket fenvölgyeikben tartogatnak, hatalmas 
folyókkal, friseséget és termékenységet terjesztő 
csatornákkal, látják el a' síkokat, hol a' zuhatagok' 
megnemszünö trombitája 's hólavinák mennydörgő 
robaja ősi dicsőséget hirdet, hol a lakosok, bár 
nagy részben szegények és egyszerűek, imádják a" 
régi szabadságot, "s zengzetes dalünnepeiken hon
szereimet *s a* legnemesb emberi érzelmeket, Teli 
és Vinkelried telteit, 's a' sempachi és morgarteni 
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csaták' dicsőségét éneklik, mig a'bérezek'riadozó 
viszhangja tízszerezi dalaikat. E1 termeszei adott 
dús táplálékot byroni és rogersi szellemeknek, ez or
szág ösi dicsősége lelkesíté Schiller'* géniuszát, 's 
mellyik ember, ki e' nemes költőket olvasá , nem 
érzene élénk, forró, epesztő vágyat, látni a' szikla
falat , mellyre a' merész Teli felkapaszkodott, járni 
a' virányokon., hol azon egyszerű pásztorok legelte
tik nyájaikat, kik századokon át meg tudták őriz
ni szabadságukat; pihenni a' fa árnyában, mellyel 
Rousseau szeretett, evezni a' tó' hullámain, hol Byron* 
mély és sötét szelleme csöndes holdas éjeken a' chil-
lőni fogoly' kínjait még egyszer átszenvedé , 's esz
mélni a? rideg kő mellett, hol a' reformátor Zwingli 
vére folyt. Minden ködarab történeteket beszél itt, 
mintha élő száj volna; e' habok szebbnél szebb regé
ket danolnak 's minden fának és rögnek megvan sa
ját istene 's költészete. — A' hetek, miket e' gyönyö
rű földzugban tölték, rövid bűvös álomnak tetszenek; 
álmodjuk át még egyszer 's minél többször! és ti, 
nemes lelkek! kik nem maradtok hidegen, ha hallo
tok Teli, Arnold és Erlach Rudolf tetteiről, és a' 
Grütli nemes titkairól, kik értitek a' természet' zeng
zetes és bájos szavait, majd nyájas anya' szelíd ta
nácsaihoz , majd szerelmes menyasszony' lángoló 
vallomásaihoz hasonlókat, ti örömest fogtok velem 
együtt álmodni. 

A' komor esős ég, melly a' Bodentó hullámain 
kísérni kezdett, *s a' kies partok és bérezés háttér 
panorámját kopott színtelen képhez tevén hasonlóvá. 
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kedélyünkéi leveré, felderült a' szabadság és mű
veltség hazája , Schweicz kertvidéke felett, Js az 
első sclrvveiczi állomást, Rohrschachot már napsu
gárban köszöntök. És derült örömmel láttuk a' tó 
balpartján Arbont, a' romaiak Arbor Félixéf melly-
nek régi vártornyában az utolsó Hohenstaufen, a" 
szerencsétlen Conradín, 1266-ban fogva ült; továb
bá Luxemburg , Romanshorn, Moosburg kastélyokat 
's Münsterlingen és Kreuzlingen kolostorokat (mind 
keltő még a' 10-dik században alapítva). 

Arbonban, melly 950 lakosos kis városka Thur-
gau eantonban fekszik, e' napokban tartalék nagy
szerű dalünnep. — Schweiczban, különösen Zürich , 
Appenzell, Aargau cantonokban majd mindenik köz
ségnek van énektanifója, ki a1 dal' és zene' kedvelé
sét jókor a' gyermekkebelbe oltja. így e1 szép és 
nemes kedvtelés aschweiczinak mindenkor sajátja 's 
egész élte1 gyönyöre 's fűszere marad. Evenkint 
több illy dalünnep tartalik, hol több canton' énekesei 
összejővén, magoknak azon nemes örömet szerzik, 
hogy, mint szabad szövetséges státusok' polgárihoz 
illik, együtt 's egyesülve, és igy erősen 's lelkesen 
zengik a' szép egek felé jól betanult nemzeti éneke
iket, melly ek' tartalma: szabadság, honszerelem, 
honvágy, ősi dicsőség, 's a'legmagasb emberi ér
zelmek , 's jobbulva , szent lángokra gyúlva , szép
re , nagyra fogékonyabb kebellel térnek vissza honi 
tűzhelyeikhez. — Ez egyszerű szívrehaló karoknál, 
több százak által énekelve, valami meghatóbbat kép
zelni sem lehel. Es ezen elterjedt 's vérbe ment 
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nemzeti szokás egész népszerű lileralűrát teremtett, 
mellyben Nágeli, Fröhlich, Glatz Alajos ?s a' t. 
a" kedvencz nevek, de maga Zschokke, Lavater, 
Pestalozzi is működtek. — Talán mi is , magyarokűl, 
tehetnénk valami okosabbat, mint vásárra futni és 
lőre mellett eget földet káromolni , vagy bortól r e 
kedt hangon a* „libabört" rikácsolni. 

A' Bodentó' hossza Constanzig kilencz óra, 's in
nét Schafhausen másik kilencz. A' Rajna, melly a' 
Bodentóból Constanznál kifut, azonnal másik tóba 
merül, az úgy nevezett Unterseebe. Ott, hol az 
Untersee kezdődik, a' gottliebeni kastély áll a' 10-
dik századból, hol egykor Huss János és XH-dik 
János pápa ülének, ujabb időkben pedig Bonaparte 
Lajos lakott. A' vidék itt is megtartja müveit kert-
szerü tekintetét; jobbra éjszak felöl a' szép 's virágzó 
Reichenau (bádeni) sziget mellett úsztunk, melly sze
líd tojásdad emelkedést képez a' tó tükrében 's részint 
a1 schleitheimi jó bort termő szőlőkkel van elborítva; 
806-ban alapított régi egyházában van eltemetve 
vastag Károly franczia király, ki ilt 888-ban nagy 
szükségben, a' királyok sorsát átkozva halt meg. — 
Bármilly bájoló arczulatú e' szép kis sziget, minket 
mégis délfelé, Schweicz' érdekes partjaihoz vonzott 
a' szeretet. A' népes virányos parton egymást éri 
a' sok helység 's falusi lak 's a' hajó minden mozdu
lásával új és szebbnél szebb tájképek tűnnek fel: Er-
matingen, kis köfészeka' tó félszigetkéjén; Arenberg 
St. Leu grófné (Horlensin hollandi királyné) kastélya. 
Steckborn élénk iparú városka, Fcldbach kolostor, 
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Glarisegg kastély, hol a' Rajna kilépvén a' tóból, folyó 
alakban folytatja regényes futását. Itt kezdve mind 
két part Schweiczhoz tartozik, éjszakra (jobbról) 
Scbafhausen, délre (balról) Aargan canton, eltörlött 
zárdáival, mik felett a' schweiczi politicai felekeze
tek elkeserült vitái küzdenek. — A' régi és már a" 
rómaiaknál Ganodurum név alatt ismeretes Stein vá
roska fölölt meredek dombon van Hohenklingen vár, 
hasonnevű nemesek sziklabölcsője 's vele szemközt 
Oeningen, felfüggesztett szent Ágoston kolostorával, 
hol kővé vált állatokat 's növényeket találni. Bibém
nél ismét bádeni határt mos a' Rajn;». kevéssel odább 
ismét sehafhausit , és ismét egy kicsint bádenit és 
Schafhausenhez közel ismét schweiczit. Ezen meg-
szabdalt kacskaringós határ igen boszontott, 's ked
vem lett volna a' részecskéket Schweicz számára el
foglalni , ha ez olíy könnyen menne , mint H y 
úr foglalásai a' Jelenkorban, ki a' havasalföldi tarto
mányokat csak amúgy játszva 's egy tollvakarítással 
incorporálta magyar hazánkhoz. — Steintól kezdve 
a' Rajna szorulni kezd erdösb és vadabb partjai közt, 
's végre két hegy közé, szűk helyre szegezve előtűnik 
:r schaíhauseni köfészek. 



II. 

SCHAFHAUSEN. 
Arany alkonyat volt, midőn a' schweiczi földön 
Schafhausenben kikötöttünk. Milly jól esett magyar 
természetünknek , hogy úti levelet senki nem kért 
tőlünk, pogyászainkat kíméletlen kéz nem dúlja fel; 
szabadon és háborítatlanul meheténk a' gőzhajó kikö
téséhez legközelebbi, egyébaránt másodrendű,, Arany
hajó" fogadóba. A' város, szorult helyzetében , 
szűk és szennyes útczáival, nem teheté ránk azon kel
lemes benyomást, mint a' regényes vidék, 's az út-
czán vígan játszó, pirosposgás gyermekcsoportok. 

Késedelem nélkül siettünk a' várostól mintegy fél
órányira fekvő zuhataghoz, hogy azt még kedvező 
estifénynél láthassuk. — Schafhausennel a' Rajna 
délnek fordul 's haragos zúgása és forrongása már 
sejteti, hogy nagy tánczra készül. Kellemes félórai 
séta után a' neuhauseni vashárnorhoz értünk, a' Rajna 
bal (itt nyugoti) partján. Már itt kellé lenni a' vi
lághírű zuhatagnak, Európa leghatalmasb látványá
nak, 's még alig van nesze, távol vész fenyege
tő elömorajához hasonló, és semmi sem látható. — 
A' természet jól elrejté e' drága kincsét, hogy e' 
nem képzelt gyönyört a1 meglepés által százszo-
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rozza. 'S egy fordulással megpillantok — de mi
ért akarjam leírni a' leirhatlant? minden természet-
szépségek közt főleg a' zuhatagok azok» miket 
látni és hallani kell , festeni vagy elbeszélni akar
ni gyarló bohóság. — Egy padon ültem, megme
redve 's elnémulva, előttem Európa legnagyobb 
's legszebb vízomlása. A' hatalmas, ifjú nyers 
erőben szökellő Rajna 60 lábnyi magasságról rohan-
le a' sziklatömegeken 's fehér tajtékos hajfodrait 
mérgesen rázza, mintegy haragos öreg bajnok. — 
Tovább mentünk az e' czélra épített toronyszerű 
épületbe és szemközt álltunk a' tajtékzó, dühöngő 
szörnyeteggel. Az omlás közepén, melly a' szi
várvány minden színeiben játszadozik 's fehér taj-
tékjába zöld, kék, rózsás, barna színeket vegyít, 
kevélyen áll egy daczoló sziklaszál 's tetején, fa-
lombok koszorújában tarka öltönyíibáb, talán Telit 
ábrázoló, mellyet oda merész hajósok tűztek. A' 
parton sajkák állanak készen. Belepattanánk egybe, 
's a' ragadó folyammal küzdve, kevés perez múlva 
a' túlsó parton valánk , Laufen sziklavár alatt, 
melly a' Rajna balpartján, éppen a' zuhatag felett, 
csaknem függőlegesen metszett mészkötetön, vak
merő helyzetben emelkedik. Felmásztunk a' vár
ba , melly mondhatlan szépen mutatkozik a' mere
dek fölött. Hol a' XV-dik században Fulach család 
czimereí díszlettek , 's 144i-ben kalandos ostrom 
volt, mellytöl a' várörök, a zuhatag harsogásaitól 
segitetve, sötét éj közepén köiélhágcsókon me
nekültek meg: most egy szobában rajzok, a' zu~ 
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hatag minden poníróli képei és rajzszerek vannak 
eladásra kitéve és az egész épület kiújítva és az élv 
minél nagyobb emelésére elkészítve. A' meredek 
csucsokon folyosók és karzatok vannak , mellyekröl 
a' tajtékzó nmélységnek fölébe nézhetni 's a' zuhatag 
egész habparókáját kiterülve láthatni. Az alsó folyo
són , melly éppen az omlás fölött van építve, szót 
nem érthetni a' zűgástóí 's a' finom habpor a' néző 
arczába csapkod. Miliy örömmel tartottam arezomat 
a' hüsitö 5 kellemes anabaptismus ellenébe , hogy 
schweiczi utamra természetimádóvá kereszteltessem! 
A' nagy jelenet illy közelsége által egészen megújul
va 's fellelkesülve özgyorsasággal szökeltünkle a' 
bérczoldalon 's víg fecsegés közt eveztünk a' túlsó 
part vacsorájához, hole' prózai szükséggel a' szem
közt zúgó Rajna ünnepi tekintetének poézisét vegyít
vén , kedvesink egészségére néhány pohár Rajna-
pezsgöt ürítettünk. — E' nagyszerű természetjáték 
volt első tárgy egész utamban , melly velem néhány 
perezre a' szeretett otthont egészen elfelejteté. Homá
lyos estszürkületben ődöngtünk haza. Szebb álmokat, 
mint itt a' valóság volt, nem várhatánk. 

Hajnalban a' város közepén thrőnoló régi várba 
mentünk fel 9 mellynek szép szilárd boltozati még 
római időkből valók, de tornya újabb ; neve Munnóth. 
Fokáról igen szép kilátás van Schafhausenre 's vi
dékére. Az elles becsületes toronyőr olajjal füstölt 
üvegdarabokat adott, hogy rajtok keresztül káratla-
nűl nézhessük az e napon íjul: 8-án) várt napsötét
séget, Szobájában Muller Jánosnak , a' nagy törté-
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netírónak képe emlékeztetett, hogy e classícos iró 
a'bérezés Schafliausen fia volt, ilt 1" 09-ben halt 
meg 's kéziratai a' város könyvtárában kincsükül őriz
tetnek. Csakhamar elkezdett csorbulni a' nap fényiá-
nyérja 's a' földön, mellyet napja elhagyón, hideg és 
rideg lön. Engem , ki minél több világot és meleget 
szeretek , e' sötét 's reám szomorítva ható tünemény 
nem különösen érdekelt; inkább azon édes eszme 
foglalkodtatá lelkemet , hogy ugyan e' tüneményt, 
minek kedveért én a' Mimnóth köpárkányán ülök, 
otthoni kedvesim bizonyosan a' Gellért tetőről vagy 
ös Buda ellipséröl nézik, 's e' közös érdekben , e' 
közös tünemény együtt 's egyazon időbeni nézésé
ben van valami szellemi láncz, melly lelkeinket vi
szonyba hozza. Előttem bátor nyílt kedélyű , eleven 
kis republicánusok játszottak, csintalanok 'sjószivüek, 
minden szóra felelök 's félénkségét és zavarodást nem 
ismerők , és én örömmel 's fájdalommal tekintek a1 

gyermekcsoportokra. Kezem fázott a' hajnali hiis 
légben., ?s egy mosolygó szőke tizenhat éves nyá
jasan ajánlá kis kezeit, hogy azt megmelengesse. 
Országokban, hol szabadság é l , jellemző vonás a' 
gyermekek ezen elfogulatlan bátorsága , melly okailan 
félelmet, kozmás aífectátiót, hamis szégyent 's egyéb 
rendetlen társas állapot - okozta kinövéseket nem 
ösmér. 



III. 

ZÜRICH. 

A z út Schafhausenböl Zürich felé eC Rajna nyugati 
partján vezet. Neuhausen felett , hol a' magas par
ton tíj nagy fogadó épül, kecsegtető kilátással az el
ragadó természetképre, még egyszer megpillantok a1 

zuhatag ezüst szakállát. Az elválás szinte fájdalmas 
volt 5 soha nem látandónak többé a' gyönyörű jele
nést. E' soha szó kimondhatatlan hideg és kínos 's 
valahányszor úgy kell távoznom valamelly kedves 
tárgytól, hogy sohase lútandjam többé, nehéz ón-
súly ül keblemen. De a' Igénytelenségnek csak hó
dolni kell. 

A' bádeni nagy-herczegségnek ide is beszemte
lenkedő nyelvén, Jestetlen és Losteíten falukon ált , 
nem sokára a' rafzi mezőre értünk, melly mivel két 
órányi hosszú 's egy órányi széles, Schweíczban 
nagy síkságnak tartatík. Mindenütt víg és dallos 
aratás idylli képei, sajátlagosan öltözött mezei nép , 
különösen a' fejkötöknek csodálatos és sokféle, kari
ka-, legyező, szélmalom-alakú nemei. Eglisaunál 
mentünk át a' Rajna öreg, fedeles hídján, melly itt már 
nyugat felé fordulva foly ; a' kis régi silány város
kát „ meredek föútczajával 's emlékezéseivel az 1798 
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ki orosz-, osztrák-, franczia-ütközctre, gyakori föl— 
dingás szokta látogatni. — Közeledvén a' főváros, 
Zürich , mindinkább szépül 's népesül a' vidék. Az 
utak általában igen jók, 's mig a' kocsi rajtok vígan 
's gyorsan halad, szomorúan emlékeztetnek honi 
utatlanságunkra, hol változó időjárás, és kósza szél 
jálsza az útegyengetö szerepét , szeszélyesen , de 
nem igen czélszerüen kontárkodva be Hanyaghy szol
gabíró úrnak , a' nagy mindent csaknem istenileg 
átölelő 's hogy hiven és ügyesen betöltessék, va
lóban embertuli erőt kivánó körébe. — „Könnyű 
nektek beszélni , " azt mondja szolgabíró űr „az an
gol utak jóságáról, Anglia gazdag és hatalmas ország, 
mi pedig szegények vagyunk." — De a' kis zürichi 
canton , melly öszvesen 31 négyszeg mértföldnyi 
területű , 's igy legkisebb megyéink során állana , 
eléggé bizonyítja , hogy nem hatalmas álladalomnak 
is lehetnek jó utai, csak gond , szorgalom 's egy kis 
értelmesség kell hozzá. „Igen, de Schweicz hegyes 
ország 's mindenütt készen az utanyag bősége." Ez 
igaz, és a' magyar alföldet nem is érheti nagy szem
rehányás e' részben , de mit szóljunk arra, hogy 
Buda fővárosába a' szolnoki töltéssel s tiszai béka
fészkekkel vetélkedő feneketlen űt vezet , vagy in
kább tartóztat a' bejuthatáslól ? — A' müveit 's a' 
közlekedési eszközök roppant 's csaknem mindenek 
feletti fontosságát kellőleg méltányló külföldön min
denütt kavicsrakásokat találni , 's zűzó kalapácsokkal 
felfegyverzett sihedereket, kik a követ czélszerü 
apróságra (örik , mit hasaikat a' napon czigányilag 
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melengető henye snhanezaink is mindennapi mulat
ságul fogadhalnának el: — és gereblyésekel, kik 
az út rögeit azonnal levakarják 's elsimítják, a* hiányo
kat , apró gödröket kész kavicscsal betöltik , *s az 
utat csekély fáradsággal olly állapotban tartják, mint
ha egy elasticus köböl volna, 

Zürich körül hegyek, völgyek és partok szebbnél 
szebb kerti házakkal hintvék el; minden olly csinos, 
ízletes, minden nyomon jóllét és örvendetes élet vi
rágzó jelei. — A' Limmat folyó balpartján fekvő 
nagyobb 's régibb városrész szükűtczáin átvergődve, 
a' zürichi tó partjára értünk, melly elragadó kilátá
saival annyi angol családot tart fogva virányos part
jain és Schweicz minden tavai közt legszebben egye
síti a' bájos temészet kellemeit mozgékony 's dús ci-
vilisatio élénkségével 's műveltségével. Éjszaktól 
keletnek terjeng nyolcz órányi hosszúságban; leg
nagyobb szélessége Stáfa és Richterswyl közt három
negyed órányi. 

Az „aranykorona" fogadóba szálltunk , melly 
többi tóparti szomszédival együtt, négy emelete fö
lött felséges kilátással kínálkozó b e í í e v u e t hordoz. 
Az elláthatlan terjedelmű kristály tótükör éjszaki vé
gén ül a' szép tiszta, eleven, 5s idegenektől pezsgő Zü
rich , a' reformátio közép 's tüzpontja Helvecziában, 
most is egyik főhelye, legvirágzóbb gyárvárosa , 
's tudomány és művészetre nézve Athénje a' szövet
ségnek. A tó partjai csak a' délkeleti hajlásnál bér
ezések , különben a' lehető legszebb műveltség 
illatos és ingerlő virányában díszlenek ; csinosan épült 
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's egymás! érő helységek és kerti házakkal koszorúz-
vák, úgy hogy az egész hosszú pari egy város len
ni 's Zürichel összeolvadni látszik. A' hajózás 
rajta igen élénk , mert erre vezet a' föszállítási vo
nal Németországból Chúron ált Olas zioldre. A' par
tokat gőzhajók 's kis gömbölyeg, eleven szinü, vitorlás 
csolnakok lepik el , 's a' tiszta hullámokon, vitorla
szárnyakon , jobbra 's balra a' legkiesb természet 
panorámjai közt vígan danoló 's nevető társaságok 
úsznak és ringatóznak. Ott egy hü Trevylian arany-
fürtös Gertrúdjával , ketten kedvesen , bocsátkozik 
alá az átlátszó vízen , őszinte kebelök tiszta jelképén, 
alkonyati lágy szellöcsókoknak nyilt kebellel, szerel
mese világosszőke hajfodraival játszadozva, mellyek 
a' habokkal enyelgő napsugarakhoz hasonlók: Itt 
nagyobb és lármásabban víg társaságnak dalol rezgő 
guitárja kíséretében nemzeti dalokat egy fürge erő
teljes schweiczi fin, 's mesterkéletlen de szabályos 
hangjai újjongását messze ragadozza a' szállongó 
estlebel. — Legszebb pontok Zürich körül a' Bürgli, 
a' Weid, vagy Schamishalde 's-a' kalapalakjától úgy 
nevezett, másfél órányira eső Uetli (Hütli). 

A' mintegy 1200 házzal biró kis fővárost a' 
ragyogó, tiszta Limmat osztja két felé , mellynek 
jobb partján esik a' város kisebb és szebb része, mit 
ismét a' Sihl folyó kerít be, 's a' tó csatornája (Frö-
schengraben) hasit. A9 város két részét két híd köti 
össze, a' szép alsó kőhíd 1838-ban épült; rajta alul 
fürdő 's úszó iskola, hol ifjú schweicziak edzik a 
haza ótalmára 's férfiúi munkabírásra tagjaikat ?s 
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fákkal beültetelt csinos qnai, hol a' gő/Jinjók indulá
sánál nmlaíó nép üldögél. és nyájas, egészséges 
szöszke gyermekek játszanak. — A' sok csinos , ker
tekkel övedzett., lapos fedelű 's gyakran bellevnekkel 
ellátott idylli lakok közepette feltűnő pontok a dombon 
álló kéttornyú byzanli ízlésű Münster, mellyben 
Zwingli Ulrik, egész 1531-ben történt haláláig pa
polt, 's mellynek a' víz felé néző tornyán Nagy Ká
roly faragott képe áll, az ezen várost igen kedvelő 
népszerű hősre 's imádott Faslradájára emlékeztetve, 
kinek bájos gyűrűjébe ezen tó hullámiból hozott 
gyémántot a1 háládatos kigyó: ezzel szemközt a' kis
városban a' keresztalakban épített 's most rom. ca-
tholicusok isteni tiszteletére szolgáló Frauenmünster: 
távolabb a tó keleti partján a" gyönyörű űj Münster; 
a' vizén túl (a9 kis városban , mellynek egy része 
Thalackernek neveztetik) a' Lindenhof, kőfallal ke
rített 's hársokkal beültetett árnyékos magasság; az 
njdonúj Hotel-Baur, Zürich legszebb fogadója min
den kigondolható kényelemmel ellátva; a' füvész
kert , mellynek szép izletü növényháza már távolról 
integet, 's közepén áll a' macskabástya , csinosan el
készített , fákkal árnyékozott ízletes kerítéssel kö
rülvett dombocska, szép kilátássál a' városra, tóra 
's távol havasokra, egykor a' várost környező erő
ség egy része, most békés mulatóhely. Békés pol-
gárosúltság többi müvei közé tartozik az is , hogy 
Wellenberg régi és kísértetes emlékezetű fogolyto
rony a' Limmal kellő közepén elhordatott. 

Zürich tele van közintézetekkel, a' régi zárdák 
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egyikéből fenyitöház, másikból egyetem lelt. Egy 
harmadik zárda 1834. óta ízletes színházzá lön. 

A1 reformatio itt a' nagy egyházakat 's hatalmat 
a' protestánsok kezébe adá. — Ez a' hely , hol a' 
reformatio Schweiczban először kilobbant 1519-ben. 
A' ház, mellyben Zwingli a' reformátor élte utolsó 
hat évét tölte, 185-ik számú a' nagyobb városrész
ben. — Érdekessé teszi továbbá e' kis Athént a" 
számos tudósvilági nevezetesség, kiknek bölcsejét 
Zürich ringatá, kik közöl csak a' két Gessnert a' köl
tőt és természetvizsgálót , Lavatert és Pestalozzit em
lítem , mint kiknek nevei nálunk is inkább ismer
tetnek. 

Gessner Salamonnak > kinek pásztori költeményeit 
Kazinczy Ferencz olly remekül adta át nemzeti nyel
vünknek , csinos emléke van egy róla nevezett kert
ben , a' Limmat és Sihl vizek összefolyásánál. Gess-
nernek természetes fészke volt e' tündérszép Zürich; 
ennek szelíd vidékei költötték fel 's táplálták benne 
az idylli szellemet ^ melly mondhatlan bájú pászto-
rányaiban ünnepel és kéjeleg. — Lavater 23 évig 
volt pap szent Péter egyházában , mig 1801-ben 
január 2 - án egy franczia katona , saját kapuja előtt 
's mai napig ismeretlen okból agyonlőve, kit a' fran
czia parancsnok által kitűzött nagy jutalom mellett 
semlehete soha felfedezni. Sírját egyszerű kft bélyeg
zi Szent Anna temetőjében. — Pestalozzi a' becsü
letes, nemes, ügyetlen öreg 1807-ben halt meg, de 
nevelési rendszere él 's örökre élni fog. — Ezeken 
kivül számos, több nemzedéken át tudományos érde-

2 
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meiröl folytonosan híres család élt fs részint él ínég 
Zürichben , a5 szellemnek e' kedves és kedvező fész
kében , Hottinger 9 Füssli , Escher-Linth, Keller, 
Bodmer, Muráit, Maurer, Simmler, Sulzer s. a. t. 

A' városház, hol a' schweiczi országgyűlés is 
tartatni szokott azon évben, midőn Zürichre kerül a' 
sor , szilárd , komor épület a? felső faludnál 's egyik 
oldalát a' Limmat habjai mossák. Nevezetes képei, 
mik közt a* rütlii szövetkezés Füssli Henriktől , 's 
ablakai felett , az architectonicai vonalak közt felírt 
polgármesterek nevei és évszámai, 's e' nevek alatt 
deák jelszavak, mellyek részint polgári bölcseséget 
tanítanak, részint nemes dicsvágyat ébresztenek..., 
visszaragadják a' lelket Zürich korábbi századaiba , 
1350-ki febr. 25-ke éjszakájára , mellynek emléke 
Landenberg 's Mazingen báróknak 's tizenkilencz 
kerékbetört, tizennyolcz lefejezett polgárnak vérével 
lön írva e* falakra; 's a vallásos háboru rémnapjaiba, 
miknek nyomorát Zwingli Ulrik , a' harczi bárdot 's 
bibliát egyformán forgatni tudó reformátor saját ha
lálával egészíté ki. — Az említett jelszavak p. o. kö
vetkezők : „halál vagy díszes élet" — „nem ma
gamnak , de hazámnak" — „hősek gyermeke dia
dal"—„legszebb halál a' társakért"—„hol nemzetem, 
ott lelkem"—„sokakért egynek meghalni szép"—'stb. 
E' nemes tanúságok nyilván, azon kőfalakról hir
dettetnek , mellyek , mint a' felírás tartja, istennek 's 
hazának szentélyek, csak kár , hogy deákul 's a' be
csületes schweiczinak érthetlen nyelven írattak. 

Hogy a' zürichi természet bájai egészen költővé 
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ne legyek 's a' valóság világából idylli képzelet-or
szágokba ne ragadják az utast, jó lesz Escher erö-
mügyárát meglátogatni , hol a' gyárűr 600 — 650 
ember fölött uralkodik , hol a1 zürichi tavon repkedő 
gőzhajók erőmüvei , 's a' dunánjáró Károly gőzösé 
is készült. Minő ellentét a' bájos természettel ott 
künn ez iszonyú vnlkánbarlang, hol a' legkeményebb 
erezet több száz ember olvasztja , üti, veri, reszeli 
és kalapácsolja pokolbeli zörgéssel, elkülönzött osz
tályokban, hol a' gyármimkások koromtól feketén 
űzik betanult szakmányaikat, ma és holnap és éve
kig ; hol a' gép bámulatos ereje vajként szeldeli a' 
vastag érezrúdakat; hol a* fülgyilkoló dörömbölés és 
csikorgás perczek alatt semmivé fenne egy gyöngéd 
Bellinit, mint öt Heine leírja olvadékony 's tejszerű 
arczvonalmival, szüzleányi, szellemi, elégiái, áb
rándos-fájdalmas valójával. — Azonban , ki nem 
egészen költő, hanem a' társasági különféle czélokat 
's érdekeket egyenlő részvéttel kíséri, épen ez 
öszhangzó kis mindenségben fog gyönyörködni , 
mellyet Zürichben együtt talál, tudományt 's művé
szetet, ipart, 's anyagi érdekek virágzását és természet 
szépségeit. Mind ezeket alig találni egyebütt olly 
szépen egy csoportban, mint Schweicz kis fővárosá
ban, a' 15000 lakosú Zürichben. — Hazánkban ha
sonló nagyságú város, sőt Debreczen , Kecskemét 
csak egy könyvárost, mükereskedést sem mutathat, 
itt Zürichben hat hírlap adatik ki , számos könyv
es míibolt, gyár és manufactura! — "s mi azon 
éltető szellem , mellynek lehellete e' virányos tár-

2 * 
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sasági állapotot, e' polgári tavaszt fejleszté 's táplál
ja ? — Rendezett szabadság. 

De e' komoly elmélkedéseket hagyjuk inkább 
Angliára; itt a' természet kebele annyira ingerlő, hogy 
az utas kizárólag neki óhajtja szentelni perczeit , ezt 
érzi azon számos angol család, melly egész nyarat 
itt tölti , mellynek kedveért külön angol isteni tisz
telet tartatik Zürichben. — A' sok spleenes ködfia 
annyi költöiséggel hever egész nyáron keresztül e1 

gyönyörteljes természet ölén, mintha utolszor evett 
puddingjában egy egy kis Byront vagy Rogerset nyelt 
volna le '$ ennek szellemétől lelkesülne természet-
imádásra! Albion szép fehér hölgyei pedig , mint 
nemes hattyúk, úszkálnak a' kristály-tiszta viz fölött, 
*s ki azon fiatal skótnö mélyen kék szemeibe tekin
tett, kit e' tó partján a' zengzetes habok esti zúgása -
ban kéjelegni láttam , nincs szüksége Fastrada gyé
mántjára, hogy magát elbűvölve érezze, 's belépjen 
azon édenbe, mellyböl Ádámot sem lehete kihajtani, — 
nz emlékezetébe. 
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Linth-Escher gőzösön, melly a'jeles tudós nevére van 
keresztelve , elindnlánk Zürichből. A' tavat két gő
zös járja , mellyek a1 partok nevezetesb pontjait, 
Thalwylt, Horgent , Wádenswylt , Richterswylt 
'stb. folytonos összeköttetésben tartják. A' hajón 
számos vadász volt, kik részint az ősi Churba , 
Graubündten eanton fővárosába siettek , az ott tar
tandó nagy lövészi-ünnepre, hol, mint hallók , leg
alább hatvanezer frankot elpuffogatnak; részint Thal-
wylba 9 egy kisebbszerii szinte lövészi mulatságra. 
Illy lövészi ünnepek , nemzeti dalok zengéseivel 's 
nemes érzelmeket lehelő toastokkal fűszerezve igen 
gyakoriak Sehweiezban , Teli hazájában. Minden 
községnek van vadászegyesülete , a' eanton közsé
gei közös egyesületi zászló alatt állanak, 's illy zász
lókkal vala hajónk felékesítve, mellyeket a' regge
li szél enyelegve lengetett. A' bátor vadászokon 
erő, kedv's lelkesség kifejezése ; mosolygó ajkai
kon dal és tréfa , de komoly homlokaikon azon bi
zonyosság , hogy e' fegyverek , miket most játékra 
visznek , szükség esetében épen úgy megtalálnák 
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a' czélt a' haza ellenségeinek szivében 's koponyájá-
ban ; mint Schiller mondatja hősével: 

A' biztos ívveszszö, melly olly gyakorta 
Szolgála hűn, víg játékok közölt: 
Nem hagyja őt el borzasztó valónál ! 

Egy óra alatt Horgenba ériünk 's itt kocsikra ül
vén, azonnal indultunk Zug, Arth *s a' Rigi felé. 

A'kis Zug 4 D mértföldnyi területével 's 15000 
lakosával igazi zug - respubíica ; egyébaránt az 
egész egy jól müveit kert, hol az utakra csüggő cse
resznyefákról kény szerint szaggathatánk , mennyi 
csak tetszett. Ut közben szebbnél szebb és csodála
tosnál csodálatosb öltözeteket, különösen fejre való
kat láttunk, mikkel a' vidék asszonyai, ünnep levén, 
teljes díszben hiúskodtak , majd nagy szalmatányért, 
tetején virág- 's szalag-bokrétával, majd aranyos 
csipkéből redözött taréjt, majd egyéb szeszélyes idomú, 
de mind eleven szinü 's igen festői öltözeteket. Horgen-
böl három óra alatt érkeztünk a' zugi hegy alatt *s a' zugi 
tó éjszakkeleti partján , csinos rétek, gyümölcsö
sök és szőlőhegyek közt fekvő , kőfallal kerített, 
jól épített, 3000 lakosú kis canloni főváros Zugba, 
mellynek Sz. Osvald föegyházában Zurlauben tábor
nok sirja , fegyvertárában az 1422-iki bellinzoni 
csatában elesett Kollin Péter véres zászlaja, 's apácza-
kolostorában hires lánynevelö intézet van. — Kis 
mérföldnyire Zugtól, bokros halmon fekszik Wilden-
burg roma , egykor hatalmas 's garázda várurak 
sasfészke, kikkel a' zugiak örökös háborúban éltek. — 
Wildenburgnak egyik cseléde goromba gúnynyal ille-
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tett egy zugi mészárost«, \s egy darab húst akart attól 
erővel elragadni ura számára; a' mészáros jól czél-
zott vágással szelte le a' kívánt húsdarabot, de 
az erőszakos cseléd jobbkezét is hozzá, mellyet azu
tán megvető mosolylyal dobott a' zsoldos arczá-
ba. Wildenburg, ezen méltatlanságot megbőszül-
ni lihegvén, elragodott egy virágzó hajadont Zug
ból 's várába hurczolván, szerelemre akaría kény
szeríteni. Az okos leány , kinek neve Elsener 
Anna, miután könyei 's esdeklései sikeretlenül 
pattogtak le a' baromi zsarnok érczpánczéljáról, 
tettetett mosolyt ültete rózsás ajkaira 9 szerelmet 
színlett a' szenvedélyes dühöncz iránt 9 's megígér
vén ? hogy önként hódolni fog vágyainak 5 csak 
egy kis időre atyjához kérezkedett. Az elvakult 
dühöncz, ki különben is tartott a' zugiak boszújá-
tol ? engedelmet adott rövidke látogatásra, de meg-
esketé Annát, hogy vissza fog jöni. Hely 's idő 
rendeltetett a" találkozásra. Anna megtartá es
küjét , eljött a' találkozás rendelt helyére, de atyja 
kíséretében. 'S midőn Wildenburg^ szenvedélye 
rohamában 5 tigrisként szökött a' karcsú hegyi ga
zellára , az öreg Elsener bárdja ketté hasitá ko
ponyáját. Két nap múlva Wildenburg várának csak 
romai maradtak , mint Schwanaunak, 's Wolfen-
sehiss fészkének Sehwyczben és Unterwaldenben. — 
A' bérezek gyermekei így szoktak bánni zsarnoka
ikkal 5 's ezért Schweicz mai napig szabadság ha
zája. — Innét folyvást a' tó kellemes pariján vezeteti 
íT tökéletes ú t , vízi szellők , 's út melleifi gazdag 
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gyümölcsösök árnyéka állal hívesítve, szemközt ve
lünk a' nap hőse 's jelen utunk czélja, a' nagy Rígi-
hegy. — A' zugi ló éjszaktól csaknem egyenesen 
délnek nyúlik , 2> 3 órányi hosszú , * 5 órányi szé
les és Szent Adriánnál 1200 lábnyi mély. Kiemen 
nevű hegyfok által két részre oszlik , mellyek közöl 
a' zugi fél alsó, az arthi pedig felső tónak neveztetik. 
Délnyugat felöl a" Rigi hajlik hullámi fölébe meredek 
homlokával , melly ez oldalról meghághatlan. 

Szenl-Adriánnál átléptünk a1 hegyes és tavas 
ösi Schwcz respublieába, melly egész Schweicznak 
nevet adott 's egy a' régi szövetség alkotói és a1 négy 
eredeti Waldstátten közöl, mellyekröl Schweicz leg-
regényesb tava Vierwaldstadti tónak neveztetik. Ez 
ösi cantonok (Schwycz, Lucern, Uri és Unterwal-
den) igen büszkék azon dicsőségre , hogy ok ala
kították a' helv. respublicák alapját tevő szövetséget, 
lerázván magokról külföldi zsarnokság gyűlölt jármát 
Teli , Fürst , Stauífacher és Arnold alatt, kiknek 
neveit, mint szentekéit, buzgó tisztelettel említi ma is 
a" szabad cantonok ihletett fia's lelkesülve szövi nem
zeti énekeibe, 's lerontván a' fenlakozó várnagyok 
sziklafészkeit, Gessler várát, Rotzberget, Schwa-
naut és Zwingurit, mellyet a' vidék pásztorai homlo
kuk izzadságával emeltek önmagoknak börtönül, 's 
a' többieket, hol az elnyomás saskeselyüi fenyegetve 
mutogaták véres körmeiket. Jelenleg is ezen canto-
nokban találni fel a' régi ösi Schweiczot egész eredeti
ségében , a' democratia, a' fejenkint szavazó 's kép
viseleti rendszerre nem alakúit népgyűlések eredeti 
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nyers typusát; a' zárdák fentartásaért buzgó, vállá-
sos , imádkozó, bucsnjáró népet , boldogot és büsz
két szegénységében, egyszerű pásztorokat, kik vigan 
danolnak nyájaik nyomán, de ha kell, egyenkint hő
söket; Kuonit a' pásztort, Ruodit a' halászt 's Wer -
nit a' vadászt. E' nép merészen mássza meg a' jég
mezőket, villámgyors zergéket űzve ; biztos kézzel 
tartja csolnakja kormányát, ha Föhn üvöltöz végig 
a' négy canton szeszélyes tómedenczéjén; és min
den perczben meghal szabadságaért. De e' merész 
nép buzgón szórja magára a" keresztet, ha a' szent 
csengetyü hangjait hallja 's földre borúi Brúder Klaus 
ereklyéi 's csodatetleinek durva rajzolatai előtt, ter
mészet feletti tünemények előtt görnyedez, telve van 
szent babonával , 's hasonló ábrándos kegyességgel 
hiszi mind azt , mit Teli , Winkelried 's Arnold an 
der Halden végbevitt az ősi szabadságért, mint Dra-
chenried csodáit és Klaus barát legendáit. 

Ezen ősi jellemű , democrata és catholicus 
cantonok közt legnagyobb 's legnépesebb Schwyez, 
noha ez is csak harminczegy négyszeg mérföld, 
mintegy 40 ezer lakossal. — Noha a' régi jó 
és rósz szokásokhozi babonás ragaszkodás k i 
zárja a' földmüvelés újabb haladásait : vidám 
zöld legelői 's dús gyümölcsösei igen virágzó 
's kertszerü tekintetet adnak a' tavas és patakos 
tartománynak* Szőlőt nem termeszt, bár arra igen 
alkalmatos , hanem gyümölcs-bort készít; bur
gonyát 's hüvelyes veteményt nem ültet, mert az 
apák sem ültetek. Szellemi haladásai is igen lassúk; 
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nyomdája van ugyan Schwyczban 's Einsiedelnban , 
de ez is csak ájtatos könyveket nyomtat; a' lakosok 
igen tudatlanok • s babonások , mert az iskolák rende
zése 's igazgatása a' községekre 's leginkább az azok
ban uralkodó jezsuitákra levén bizva, és az iskolata
nítók olly roszúl fizettetvén, hogy e'miatt kénytelenek 
egyszersmind orgonisták 's harangozok is lenni , a' 
közoktatás igen nyomorú lábon áll. Azonban e' 
tudatlan 's babonás népnek jellemző vonása a'szabad
ságszeretet. Az ösi szabadsághoz épen olly buz
gón ragaszkodik, mint ősi hitéhez , abban 's ebben 
semmi ujitást nem tür. Ünnepei , megannyi szent 
heverdelnapok, igen számosak; a'czéhek, testüle
tek különös védszentek oltalma alatt állanak; még a' 
XVII-ik század végén is lefejeztettek, kik protestan-
tismus gyanújába keveredének ; de szintúgy kövezés 
veszélyének volna kitéve, ki a' tisztán democraticus 
alkotmányt sértené. A' souverain hatalom a' nép 
kezében van; fejenkint szavaznak, egyenes adót nem 
fizetnek 's egész canton jövedelme 28 ezer livre. — 
Ez egyszerű democraták annyira ragaszkodnak régi 
szokásukhoz még az öltözetben is , hogy a' régi fe-
ketebörnadrágnál kényelmesb pantalon behozásában 
is sokáig a' szabadság veszedelmét látták. A' nők 
fejrevalója feltűnő, az asszonyok fehér, a' leányok 
fekete pillangószárnyakat viselnek fejeiken , roppant 
magasakat, 's a1 két szárny közé gyakran nagy bok
réta csinált-virág van tűzve. — \S illy öltözetben , 
illy régi együgyüségben: 
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„Daheim regiereu sie sich fröhlich selbst 
Nach altem Braueh und eigenem Gesetz.6£ 

Zugból két óra alatt jövénk Arthba , a' zugi tó 
déli végén , a' Rigi és Ruffi hegyek alatt kies hely
zetben fekvő kis városba, honnét a' Rigit megmász
ni szokás. A' Riginek több útja van, egyik egyene
sen Arthból megy fel , ez rövidebb, de meredekebb 
és terhesebb ; ha Zugból , a' helyett , hogy Arthba 
mennénk 5 a' tavon áltladikázunk Immenseebe, on
nét igen könnyű a' feljuthatás, de még ennél is ké -
nyelmesb a' goldaui út5 melly az ezen falubeli fogadótól 
kanyarodik fel a' Rigire. Ezen út lóval is járható 's 
ezért hölgyek számára főleg alkalmatos 's az által 
még érdekesb, mert rajta a' goldaui borzasztó emlé
kű hegyomlás nyomait is láthatni, söi tapodhatni. 
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RIGI 

Július 10 - é n , gyönyörű nyári nap alkonyaién, 
kezeinkben öles hosszú, könnyű lágy fából faragolt, 
's végeiken vasszeggel ellátott, és zergeszarvval 
ékesített hegymászó botokat emelve, az esti szellő 
csókjainak 's a' mosolygó természet életadó leheleté
nek nyílt kebellel, hágdosánk a' goldaui fogadótól 
fel a' Rigire, mellynek kilátása egy a' legszebbek 
közöl Schweiczban , fölmenetele pedig, egyéb ha
sonló magasságú hegyekhez hasonlítva, csak kelle
mes séta. Az út nagyobb részint kövekkel kirakva 
's falépcsökkel és fogódzókkal van ellátva, vagy pe
dig puha gyeppamlagon , legelő csordák és nyájak 
idylli csörömpölése 's barátságos hegyi kunyhók közt 
vezet fel. Hol emberi kéz nem működött, termé
szetes lépcsőket alkotnak a1 fagyökerek. Minden 
lépten zöldbársonyos pamlagok, azaz puha mohával 
benőit kövek , mellyeken olly édes pihenni e' hüs 
légben, ez álomba szenderitö vízmoraj közt. E' hegy 
most majdnem legkeresettebb helye Schweicznak , 
mert az emberek , kik a' természetet is szerelik, de 
a' kényelmet is , e' kettőt seholsem köthetik olly jól 
össze, mint a' Rigin. A' Rigi szomszéditól teljesen 
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elktilönzölt tíz órányinál nagyobb kerületű 's 5500 
lábnyi magasságú hegy; a1 gyönyörű Iucerni 9 zugi 
és lowerzi tavaktól úgy környezteivé, hogy a' szom
széd hegyek- 's halmokkal csak alig van némi össze
köttetésben. Gyepoldalán száznál több pásztorkunyhó 
's 2 — 3000 darab legelő marha 9 juh és kecske. — 
A' kolompok, csöngetyük, havasi-kürt, éneklő pász
torgyermekek hangjai bájos idylli költeménynyé egye -
sülnek. Előttünk lovagló hölgyek haladtak, szelíd, jám
bor lovaik gondos kísérőktől vezettetve; az esti lebel 
enyelgve játszott fátyolaikkal's az anda angolnök arany, 
a' virgoncz francziánék fekete fürtéivel. — Mentünk és 
mentünk, azon fáradhatatlansággal, mellyet az ismeret
len után sóvárgó vágy 's egy szép nyári est költészete 
ad az izmoknak. Szemeink a' balra eső Rigi-Scheideck 
várszerű falain gyönyörködve csüggének, hol a' sima 
sziklabástyák oldalából apró vízomlások szivárognak, 's 
a' sziklák szegélyét a' szeszélyes természet, tornyok , 
bástyák, várcsipkézetekalakjáratépdesé; füleinket a' 
zuhatagok 's mélyen a' bérczágy fenekén morajzó pa
tak éneke, az ezüst csengetyük távol zengései, a' saját
ságos „Kuhreihen" ujongó hanglejtései verdesek; 
egész lelkünk kéjelgve, árjongva, csapongva, gyúló 
gerjelmek szárnyain ringatózva, érzetözönben olvadva 
úszott e „zengő sugarak és sugárzó zengemények" 
közt. — Almámból rögtön dörgés hangja rázott fel. Fel
néztem 's a' hátunk mögött, a'széles lowerzi völgy túlsó 
oldalán fekvő Rossberg köomladókain felszállt por j e 
lenté, hogy e' vészes és rósz jövendöjü hegy ismét,bár 
kicsinyben, űzni kezdé dúló játékát. 
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\S kalauzunk, az ügyes és becsületes Sehreiber, 
elbeszélte a'sötét hegy történetét. Megállván, vissza
pillantottunk a'völgyben fekvő Goldau falura 's a 'kö
rüle mutatkozó pusztulás gyászos tanyájára. Goldau 
azon szerencsétlen falu , melly Busingen, Ober- és 
Unterröthen társaival 's Lowerz egy részével együtt 
a' felette meredő Rossberg leomlása által összezúza
tott, 1806. sept. 2-án esti 5 órakor. Ezen falvak, 
az előbb igen kellemes és virító völgyben, a' zugi 
és lowerzi tavak közt feküdtek. Most helyeiken sem
mi egyéb, mint összezúzott óriási sziklatömegek, 
mellyek itt puszta meztelenségben állanak, másutt 
füvei 's fával benövék már. Az egész völgy sokkal 
magasabb most, mint előbb; a' szikladarabokra föld 
hordatott's a'halálos rögökön jóizü cseresznye terem. 
A* szép lowerzi tónak egy része is betemettetek ez 
iszonyú hegyszakadás által, melly 2 V2 millió schwei-
czi franknyi kárt okozott 's 457 embert ölt meg; 14 
még a' következő napon élve ásatott ki a' romok kö
zöl. Mind ez öt perez alatt történt; a" megindult 's 
felbőszült hegy borzasztó erővel és sebességgel kül-
dé a1 völgybe megszaggatott kebele dühét; a' rohanó 
kövek iszonyú szökdeléssel boríták el a' siralom völ
gyét, mellynek azóta e' helyen minden emberi szorga
lom daczára is bús és vigasztalan alakja van. — Gol
dau , nem ugyan régi helyén, de mégis a' köromok 
közepett, újólag felépült; Arthban pedig az iszonyú 
történet emlékezetére máig is évenkint gyászünnep 
tartatik. — A' Rossberg 4800 lábnyi magas, és több 
század óla fejtegeti magáról a'halál magvait a' lowerzi 
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virágzó völgy ölébe; már a1 XlV-ik században is te
metett el egy falut, 1712-ben , 1777-ben 's végre 
1795-ben szinte tett kisebb károkat, 's az 1806-ki 
omlás , csaknem egy órányi hosszaságban , 1000 
lépésnyi szélességben 's 100 lábnyi vastagságban 
foszlott le a' bérczröl 's ezen rémes tömegek roha
nása olly képtelen erejű és szilajságu volt , hogy 
egész kis hegyeket alkotó szikladarabok ugorván át 
a' széles völgyet, a' Rigi aljáig, söt annak oldalára 
is felrugaszkodtak. — A' lowerzi tó 70 lábnyi ma
gasságra kelt a" szokott felett , és számos házat el
borított 's elsodrott Schwanauban. A' vidékbeli k l-
polnák, a' goldaui harang előbbi helyeikről igen nngy 
távolságra találtattak meg. Az iszonyú dörgés 's 
ropogás , mellyet a'szomszéd bérezek bőgve riadoz
tak vissza , egész Uri, Lucern és Zürich cantonok-
ban meghallatszott. E'kis omlás is, mellynek felszálló 
porát látók, milly hangos dörgést okozott; képzel
hetni az 1806-iki ítéletet. És ezen jámborok mégis 
ott lakoznak a' hegy alatt, hol őseik, apáik laktak 
és eltemettettek! — az eszméletlen , állati meg
szokás okozza- e ezt, vagy az ősök poraihoz vallá
sosán ragaszkodó pietás? 

Természetvizsgálók, kik e*tüneményt gondos fi
gyelem tárgyává tették, a' hegyet alkotó anyagok 
eső általi lassú feloszlásának , némellyek pedig még 
valamelly csodálatos belső kitörés segédhatásának 
tulajdonítják a' vészes eseményt. — Számosb mun
ka íratott már erről, többek közt a' híres Saussure 
is megírta felöle értekezését; dr. Zay pedig, ki a 
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hegyomlás szemraeílátó tanúja volt, Arthban, 1807-
ben saját nagyobb munkát adott ki, mellyböl némelly 
érdekesb adatokat közleni el nem mulasztok. 

1806-ik év nyara igen esős volt; sept. első nap
jában folytonos zápor. A' hegy oldalán új hasadé
kok mutatkoztak, kövek váltak el 's hullottak alá, 
mint már nem egyszer; gyomrából félelmes és böm
bölő zaj hallatszott. — Sept. 2-nak délutánján, e' 
gyásznapon , mellyen nem bújt ki napsugár a' sürü 
fellegek közöl, mintegy félve a' bekövetkező rémje-
lenettöl, nagy darab szikla gördült alá, fekete por
felleget keltve aláhulltában; a' hegy alsó része felé 
a' föld felülről alá nyomatni látszott és e' félelmes 
mozgások ijesztve kezdenek hatni a' lakosok némi 
részére. A' canton babonás szelleme azt hiteté el 
velők , hogy valamelly rósz lélek üzi a' föld alatt 
gonosz játékát, 's az arthi lelkész szent igéi, pap 
exoreismus által akarák megmenteni vagyonukat 's 
életűket Nem sokára egy, a'többieknél nagyobb 
hasadás volt észrevehető , melly lassankint növeke
dett, vízforrások kezdtek minden felé kibugyogni, az 
erdő fenyüi remegve ingadoztak, öreg fák törzsei re
pedeztek darabokra , a' madarak sikoltozva repültek 
tova; — egy kis végitélet! — Néhány perczczel 
öt óra előtt mindinkább erősödtek a1 hatalmas vész 
előjelei, a' hegy egész felülete leválni látszott , de 
olly lassan, hogy a' lakosoknak még idejök lett vol
na elszaladni, mit néhányan tettek is. De a' többség 
nyugton maradt ősei lakában , és szerencsésnek 
monda magát, hogy távol van a' veszélytől, melly a' 
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szegény szomszédokat fenyegeti. A' goldaui nök szem
közt néztek a' veszélylyel, 's e' nök néhány perez 
mnlva nem éltek már. Egy öreg goldaui lakos, ki 
gyakran jósola szomszédjainak hasonló szerencsét
lenséget, nyugton szívta pipáját 's vizsgálta a' bérez 
arczulatát, midőn hozzá szaladó fia felkiálta, hogy 
a' hegy le akar rohanni; az öreg bement szobájába, 
azt mondván , hogy még van ideje másik pipára 
tölteni. Az ifjú, tovább futván, nagy nehezen megme
nekült, de visszapillantván, látta, — hogy az ösi 
ház nincs többé! 

Egy másik lakos, felriadván a' vész fenyegető 
előjeleitől, karjára kapta két kis gyermekét 's elfu
tó! t azokkal, mondván nejének, hogy sietve kövesse 
őt a' harmadikkal. Az asszony bement a' házba, az 
ott levő öt éves gyermek Mariért, kivel a' hü szol
gáló, Ulrich Franciska, kezén fogva járkált a' szo
bában. — E' perezben, mint Franciska később élbe-
szélé, ügy tetszett, mintha a' ház, melly fából volt, 
kivettetnék alapjaiból, 's görgött sebesen sodor
tatva köröskörül; ollykor fejére bukott, majd ismét 
lábain állt, mély sötétben 's erőszakosan elválasztva 
a' kis gyermektől* Midőn a' görgés megszűnt: min
den oldalról földbe tömve találta testét, fejével alá 
felé, összeroncsolt tagokkal és iszonyú kínvonag-
lásban. Azt hivé, hogy utolsó ítélet van 's ö ele
venen temettetek el valamelly mélységbe; nagy 
fáradtsággal mégis sikerült kiszabadítnia jobb kezét 
's kitörleni a' vért szemeiből. — Mostkezdé hallania1 

kis Mari gyöngo nyögését 's nevén szólitá azt; a' 
l ti Tárcza IV-dik Füzet- 3 
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gyermek sírva feleié , hogy hanyatt fekszik kövek 
és bokrok közöli, mellyek állal erősen be van 
rekesztve, de világol lát, és valami zöldet is; \s 
zokogva kérdezte, ha nem jön-e el atyus őket íf 
szép napra kivinni ezen hideg zordon helyről? 
Franciska, buzgó hite szerint, azt valaszolá, hogy 
ítélet napja van \s hogy ember nem segíthet rajtok, 
hanem boldogok lesznek mennyben. Együtt ájtaíosan 
imádkoztak. Végre Franciska fülét lávol harangszó 
üté meg, a1 sternenbergi harang éles hangjai mr.jd 
ismét hetet hallott ütni másik szomszéd faluból, s 
most kezdé csak hinni és reményleni, hogy még élet
ben van, imádkozni szabadulásért \s vigasztalni a 
siró gyermeket, ki előbb vacsorát kért, majd hideg
ről panaszkodott; — kiáltozása perczenkint gyön
gébb lett 's végre egészen elhalt. — Franciska is 
fejével folyvást aláfelé, földdel körültömött testében, 
különösen lábaiban, csaknem elviselhetlen hideget 
kezde érezni, mellyel halál hidegének hitt. Iszonyú 
erőfeszítéssel sikerült neki mégis lábait kiszabaditni 
*s talán ez menté meg életét. Néhány óra telt el, 
illy kínos helyzetben, midőn ismét hallá a' kis Mari 
szavát, ki előbb elszenderiilt 's most megujííá siral
mait. — E' közben a' szerencsétlen atya, futás által 
megmentvén magát 's két gyermekét, hajnalig búsan 
és félörjöngve bujdosott az éjlepte romok közt, elve
szett családját keresve. Végre feltalálta nejét; halva 
volt, egyik gyermekével karjai közt. Fájdalmas fel
kiáltása , \s a' zörej, mit ásás közben okozott eljula 
a' kis Mari fülébe, ki azonnal lármázni kezde. Atyja 
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kíszabadiíá n gyermekei, bár törött lábszárral, \s 
megtudván a1 kis sírótól, hogy Franciska sincs 
messze, további kutatás után ezt Is megmenté, de 
olly állapotban, hogy éleiéhez alig lehete remény. 
Görcsös ijedezések rohanák meg- ^ lehány napi 
ideiglenes vakság. A9 ház mintegy ezer lábnyi távol
ságra sodorlaiott el azon helyről, hol előbb állott. 

Ugyanekkor idegen utasok is vesztek el ; a" ván
dor családnak egy része , melly néhány öllel előbb 
járt, összezüzaték. kik hátrább maradtak, élve me
nekültek ugyan meg, de nem szűnő kín martalékai. 
Mert egy fiatal férj mosolygó nejét veszté el, kivel 
Sclnveicz hegyein akarta élvezni a' mézes hetek édeit 
"s egy atya gyermekét és kél árva növendékét. 

?S mind ez pár perez alatt I a' természet egész 
arczulata elváltozott a goldaui virágzó völgyben; a' 
föld a' rohanó tömegek ereje által fellűratott 's hul
lámzott, mint tenger. Nem méltán gondolhatta-e 
szegény Franciska, hogy utolsó ítéletnapja van, \s 
lelke üdvéről kell gondoskodnia? Minden érzőbb 
kebelre kínosan kell hatni e' borzasztó színhelynek, 
mellynek képét a1 fölötte uj fiatalságban felvirágzó 
természet még szomorúbb bélyegüvó teszi, olly 
közel tüntetvén elő egymáshoz 's így mintegy össze-
ölelkeztetvén életet és halált. Milly élénken érzeni 
itt, hogy a' természet örök harczában szünetlenül 
váltja egymást romolás és teremtés; e' nefelejts, 
mellyet kezeim letépnek, élő és mosolygó leány ke
belére tüzendötj eltemetett menyasszony szívéből 
nőtt ki: e" piros cseresznye, mellyet vidám ntitárs-

3 * 
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nöm hasonló szinü ajkaihoz nyújtott, hamvadó ilju 
csontjaiból veüe életét! — Semmi sem tarlós, csak 
a' változás, semmi sem állandó, csak a* halál! A' 
legsötétebb képek fogtanak körül, midőn a' gyanús 
és hajdani dúlása végitéleti arczvonalmait most is ma
gán hordozó Rossbergre visszanéztem, szelid id\llí 
zengemények helyett Byron versei zúgtak keblemen 
keresztül, ki szaggatott keble rokonszenvében meg-
éneidé e' nagyszerű természettragoediát. 

Borongó kedélyünk csak akkor derült fel egészen, 
midőn a' Rigi-Staffelre érvén, megpillantok a'nyugvó 
napkirálynö enyhe-szeliden sugárzó arczát. 'S minő 
tekintet nyilt meg szemeink előtt! 

Egy óra alatt érkeztünk fel az ugy nevezett 
,,Daehli"-hez, honnét már igen szép visszapillantás esek 
a' lowerczi tó omladékos völgyére, a' goldaui hegy
omlás virággal benőtt sirhalmaira, 's a' tóban úszni 
látszó két kis szigetre. Az út folyvást a' hegy belső 
oldalán vezet, a' Dachli állomástól meredek lépcsős 
utón jutni fel az apró kápolnákhoz, a' Rigire zarán
dokló búcsúsok tanyáihoz , gorombán faragott torz 
szent képekkel, 's a' „Klösterlihez", mellynek hiva
talos neve „Maria zum Schnee'% hol a' kis zárda 
házban 3 — 4 capuciuus gyóntat és elmélkedik, 's 
főleg ang. 5-én sok zárandok fordul meg az ősi can-
tonokból. — A1 zárdától, melly körül betegek is 
tartózkodnak és savót isznak az egészséges hegyi 
levegőben, fél óra alatt, szelid zöld réten vezet az 
nt a' hegy egyik főállomása 's vendéglőjéhez, a' 
Rigi-Staffelhez. 
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Iparkodtunk nap hunyta elölt érni e1 pontra, *s 
kettőztetvén lépteinket, valóban fel is értünk. — A' 
nap csöndes méltósággal merült le láthatárunkról, 
hajnalt adni a' Csimborasszónak, földgolyónk másik 
felén, 's váló csókjaival aranyozta a' Bérezek csú
csait ; a' legmagasbbaktól legutoljára vált el. Még 
féikereke látható volt, másik fele már lemerült; 
kevés másodpercz múlva végsugárai is elenyésztek, 
"s a' nagy kép színezete velők együtt eltűnt. Mintegy 
30-—40 ember volt velünk együtt a1 nagy jelenés
nek ájtatos , hallgatag tanúja. E' tekintet imádko
zásra hangolja a9 lelket, 's ott álltunk önkénytelenül 
összekulcsolt kezekkel, az ég nagy kristálydomja 
alatt, mintegy buzgóságba merült quakker gyüle
kezet , komolyan hallgatva; és egy sem volt olly 
szemtelen, hogy szokásos 's divatos elragadtatás üres 
őmledezéseivel háborgatta volna az ünnepély csöndét. 
— Sokan igen is merészen használják az i s t e n i 
szót, \s vannak ismerőseim , kik minden pecsenyét, 
pohár pezsgőt 's lábikrát isteninek magasztalnak : de 
illy kilátás gyönyörében csakugyan van valami, a' mi 
e1 nagy nevet megérdemli. Fön a' magason szétka
landoz 's mintegy uralkodik kéjittas tekintetünk egy 
kis világ fölött, melly előttünk abroszként kiterítve 
fekszik, hegyei-, völgyei-, 9s vizeivel. Az ájtatos né
zőnek arczait rózsákkal hinté az esti pir, s én 
gyönyörrel jártatám szemeimet végig a' csodaszép 
panorámán s a' lelkesült arezok égtől kölcsönzött, 
rózsáin. — 'S e' szózatos némaság csak akkor szűnt 
meg, midőn a' szép tűzgolyó egészen lemerült 9s a' 
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lég hüs, az est homályos lett. — Imádkozzatok, H 
kik a' Rigire vándoroltok, hogy illy kedvező napolok 
legyen a' szeszélyes hegyi természetben. 

innét még fél óráig tartott ['elmennünk a' Higi-
fluimra, a' hegy legmagasb pontjára, hol éjjeli szál
lásunkat találtuk. A' rigi-eulmi vendéglő a' iiegy 
legfelsőbb (5555 L magas) teteje alatt mintegy 50 
lábnyira fekszik, 1816. óta áll, 's annyira látogatta
tik, hogy sok nyári éjszakán lehetetlen benne 
ágyat találni, noha 40 ágygyal bír. A* faépület min
den lépésre reng és visszhangzik, falai közt szép 
nyáréjeken a' legnagyobb elevenség, futkozás, zaj 
és robaj,minden enropainyelv - egész kisbábéi. De a' 
különben egyszerű faépületet példás tisztaság ajánlja, 
asztala pedig nemcsak jó , de mondhatni, hogy, 
tekintve e' magasságot, hova mindezt felhordani kell. 
nagyon is nrias. Ollykor, ha véletlenül vagy az év 
szokatlanabb részében rögtön sok vendég érkezik: 
megtörténik ugyan, hogy a' koplalni kénytelen, ki
éhezett hegymászók jobban gyönyörködnének egy 
nagy kerek sajtban, mint a' holdvilágban , vagy a" 
nyugvó nap aranytányérjában: de most, nyár ele
jén , illyen szerencsétlenség nem érte gyomrainkai. 
A' vacsoránál igen jó halakat, süteményeket 's min
dent kaptunk, mit a' legkényesebb iny megkívánhat. 
Apró emlékeket vettünk, igen ügyesen faragott fa-
ezikkeh kékei, meilyeket itt 's egész hegyes Schweicz-
ban tolakodva árulnak. — A' társaság kevert volt, 
élénk francziák, nehézkes németek, hallgatag ango
lok, azon egyben megegyezők, hogy roppant étvá-
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gyukban egyenkint annyit felemésztettek , mennyivel 
hot éhes kolduló barát 1s e* feleit néhány ártatlan 
gyermek jól lakolt volna. — Csodálatos, varázsszerü 
érzelem ? hosszas magános vándorlás után a' sziklák 
kopár falai, sötét fenyvesek, mormoló bérczpatakok 
zugásai közt, egyszerre a' magas telön, mintegy uj vi
lágban, mintegy ismeretlen planétában, idegen, soha 
többé nem látandó társaságot találni, melly a'jövevény
re fél kíváncsian, fél közömbösen néz. Városok \s faluk, 
az emberek szokott lakai, mélyen a? völgyekben 
maradlak 5 itt, a' fellegország magasságaiban, lenge 
Hebéket 's mennyei nektárt és ambroziát álmodik a' 
képzelet. A' Hebéket azonban ezúttal a' csinos, piros 
pozsgás, fiatal fogadósné 's néhány tenyeres talpas 
szolgálója, a 'nektárt 's ambrosiát jótékonyan hevitö 
íhea, punsch és pezsgő képviselek. Többek közt 
egy zürich- cantoni énekes íársaság ült velünk a' víg 
zajos asztalok körül, melly vacsora felett 's után 
nemzeti dalokat énekelt. Mint már egyebütt említem, 
szabadság- és honszerelem, lelkesítő történeti em
lékezések, epesztő honvágy, 's egyéb nemes és 
magas érzelmek melegítek át a' jól énekelt komoly 
dalokat, miket később bordalok *s vidám és tréfás 
énekek is követtek. Jól esett a' férfias, piperétlen 
egészséges dalokat hallani, miket 15 — 20 schweiczi 
polgár szabályosan és lelkesülten énekelt, kicsinyben 
élőnkbe tüntetvén a' nagyobb dalünnepek képét, ég 
eszembe jutottak Seuutö sorai: 
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Hol dalolnak ott nyugton maradhatsz. 
És ne félj. bár milly legyen hited -
BIert jó emberektől jö az ének, — 'sat. 

A1 melódiák többnyire Fröhlich 9 JNágeli, Conra-
din Kreuczer5 Huber 'sat. teremtményei, a 'költe
mények szinte Fröhlich, Lavaler, Pestalozzi, Schle-
gel, Pfeifler , Mímeli 9 Bornhatiser, Krauer 's egye
bektől. Még- most is zengnek fülembe Münch „Hon-
üdvözletének4' , Koller „Sempachi csatadalának". 
Lavater „Teli Vilmosának44 méltóságos hangjai, 's 
enyelgve játszanak vissza emlékezetembe a' pajkos 
Langbein rózsás humorú szülöttei. 

Az énekek elzengtek, de ezen rengő fapalota-
ban , mellyet minden lépés megráz 's megingat, l e -
hetién vala mélyen 's nyugodtan aludni. Félálomban 
feküdtem, 's képzetem elébe a' kedves otthon nyájas 
alakjai tünedeztek, mintha folyvást hallottam volna 
Wilhelmi gyönyörű honvágydalának rezgő hangjait. 

Hol vagy szerettem, szép hazám, 
Lelkem 's szívemnek szent rokon! 
Ifjú korom , reményeim hazája! 
Hol tavaszom rózsái nyílnak 
*S társaim sétálni járnak, 
Hol halottim feltámadnak, 
Hon, meily nyelvemet beszéli. — 

Rövid éjem zűrzavaros szövedéke vala kéjnek *s 
búnak, csókok- 's könyüknek, midőn a' házi lárma fel
ébresztett 's emlékeztetett ? hogy nap felkelte nem 
messze van. 'S gyorsan öltözénk, hogy a' dicső 
jelenetet bűnös hanyagsággal el ne mulasszuk. A' 
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hajnali lég hüs volt %s felső ruháinkba burkolva, mint
egy 40—50 vendég, — részint a' legnapesti áhí
tatos quakker gyülekezet társaságban vártuk el az ég 
királyának ünnepi felmerülését. 

Elismert dolog , hogy a' Rigit a' természet leg-
felségesb observatoriumai egyikévé alkotta, honnét 
szépségeit bámulni 's nagy bibliáját olvasni és tanulni 
lehessen. Illy kiterjedésű , illy nagyszerű és csoda
szép panoráma egész Sehweiczban még csak egy pár 
találtatik; mintegy 300 mértföldnyi kerületen ural
kodik; egész éjszaki Schweicz , a' Jurák, Vogézek 
és a' német Schwarzwald be vannak foglalva e' dicső 
kép rámájába. Az alacsonyabb hegyek alig kivehe
tők; az emberek lakai, városok, faluk, majorok, 
apró fehér pontocskákkinl látszanak a' távolban, — 
"s hogy annál hamarébb lehessen üdvözölni a' kelő 
napot: a' Rigi kopasz, élöfátlantetején 18 láb magas 
állás van emelve, mellyre a' vendégek egy része 
fel szokott hágni, hogy minél előbb nyerhesse hom
lokára a' hajnal első sugár-csókjait, — 'S keleten 
gyönge fény kezd terjengeni, mint a' hajnal első 
jelensége, a' fény lassankint erősödik, ?s aranyozni 
kezdi a' keleti láthatárt. A' berni havasok, tető tető 
után, rózsaszínbe öltöznek, a* vidék mintegy ezüst 
fátyolosan, fehéren hullámzó tengerben látszik 
úszni, mellyböl csak a' bérczcsúcsok emelkednek kí5 

erdők, tavak, folyók, városok és falvak ébredni 's 
élni kezdenek. Az árnyékok mindinkább tünedeznek 
's kevés perez múlva minden tárgy teljes fényben 
ragyog, a1 nap nemes, nyugodt, tiszta fénye, a% 



örök igazság legmagasztosabb jelképe, győzött az 
éj kísérletes kodein, a" sötétség országán, "s a' nap 
első szűz sugarainál felmosolyg a' paradicsomi vidék. 
18 tavával, mellyeket a' Rigi csúcsáról megolvas
hatni. E' tavak közöl legközelebbiek a' zugi tó , ?s a" 
négy eanion tava, e' gyémántkereszt Schweicz 
bérczkebelén , mellyek a' Rigi lábait mossák tiszta 
hullámaikkal *s lengik körül regényes és lélekemelő 
emlékezéseikkel. — De e1 kilátás megérdemli, bog} 
részletesben leírjam. 

Éjszak felé a' zugi tavat és Arthot látja a1 szem, 
szorosan a' hegy lábánál; a' zugi tő éjszaki végén 
Zug várost 's mögötte a' cappellí egyház toronycsú
csát, hol a' reformátor Zwingli, vallási harczban. 
elesett. Hátul az Albis hegysora áll, Zürich fehér-
házainak egy része , s a' zürichi tó tükördarabja 
ragyog; a' Rossberg balválla fölött az egéri tó lát
szik ; melíynek partján nyerek a' schweicziak 
(Schwyez, Lri és Unterwalden cantonok) 1315-ki 
decemb. 6-án hires morgarteni diadalmukat, mellyet 
azonnal követett a' schvreiczi szövetkezés és az ősi 
függetlenség férfias megalapítása. Az éjszaki látha
tárt a1 német Schwarzwald hegyei 's erdőségei zár
ják be. — A' nyugati tekintet még szabadabb és nyíl
tabb, mint az éjszaki. Egyenesen a' hegy alaít van a' 
schweiczi classicus föld egy része, a' mély út Teli 
kápolnájával, hol ennek boszűra szentelt nyila 
Gessíer vad szivét keresztül lövé, 's Gessler vára 
Küssnacht mellett. Tovább a' négy canton tava (Vier-
waldstatíersee) pariján a1 zárdadüs Lucern 's az 
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egész szép lucerni eanton, mellyel a Ueuss vize 
hasít. A" Reus.s fölött éjszakra van a' hírős >empaehi 
ló , a"' sehweiczí hösiség másik emlékezetes mezeje, 
mellynek nympliái Winkelried tetteit éneklik. Lucern-
íöl balra a' sötét Pilátus borzas és IKIP szolgálóit 
bérczhomloka, mellynek kötííelleges haragját rettegik 
a' tavak esolnakosí. Ezen láthatárt a' Jura gránit-
hegysora fejezi be* — Dél felé a' Rigi Iiegytömege 
alkotja a' színpad elejét "s csak itt-ott engedi előtűnni 
a" sok ágú vierwaldsüüti ló tükrét. Odább tündökle
nek az alpnachi és sárneni tavak 's mellettök fehérlik 
a' Brünig hegyen át a' Brienzbe vezető tit; kiterítve 
látszik az unlerwaldeni canton, a* szent emlékű 
Melchthal, Stariz fövároska 's e' fölött a' Stanzerhorn. 
saxeleni híres bucsiijáró egyház, a' niederwaldeni szent 
Klaus barát ereklyéivel,'s legendáival 's mind ezeken 
túl a' berni és uri-i havasok ezüstös álomországa, 
tündöklő jégcsúcsok hosszu gyémántláncza, a' szűz 
leány 's ennek lábainál térdelő két barát, az Eiger, 
Finsteraarhorn , Tittlis, Rolhstok, Brisíenstok 'sat. 
Kelet felé is folyton és szakadatlanul tart a1 havasok 
ragyogó sora; feltűnik a' glánisi és appenzeli láncz 
is, a1 Glarnisch, a'Sentis. Közelebb a' loverzi tó 
megett Schwycz látszik, az ősi, egyszerű respu
blika főhelye, a' régi schweiczi szabadság föfészke: 
fölötte a' két éles Mythen sziklafö. Ezektől jobbra 
nyílik a' Muotta völgy; balra emelkedik a' Rossberg, 
mellynek haragja Goldaut eltemeté, 'smelly töszom-
szédja Riginek. S itt ismét ki van terítve a' szem elölt 
a' gohfani hegyomlás egész színhelye 's romvilága. 
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és az általa egy részben eltemetett loverzi tó két kis 
szigetével, mellyek egyike a' regényes Schwanau. 
A1 kis zöld szigeten, ó iak lombjaitól körülölelve, négy
szegű toronyromot vehetni ki, meliy körül., a' vidéki 
néphit szerint, évenkint egyszer fájdalmas kiáltások 
hallatnak 's megjelenik a' régi kegyetlen várnagy 
vérfoltos árnyéka, halvány schwyzi leányka szelle
métől üldöztetve, lánczcsörgések és rémes szélzngás 
a' kísérő zene ezen éjféli drámához, melly avval 
végződik , hogy a' várúr leszökik a' torony tetejéről 
*s jajgatva merül el a' tó hullámiba ; 's mig fölötte a" 
kaczagó habok összezáródnak, a' viszhangos partok 
kínos jajkiállásoktól zengenek: a' boszuló leányka 
leereszti üldözve lobogó fáklyáját, 9s áldó szellem
karjait égre emelvén imádkozik hazájáért. Schwanau 
várban ugyanis í308-ban kegyetlen és buja várpa
rancsnok fészkelt, Brunecki Gessler Hermann méltó 
ezimborája, ki egy szép fiatal schweiczileányt várába 
hurczoltatván, szerelemre akart kényszerítni. A' leány 
azonban ablakhoz ugorván, mintsem gyűlölt karjaiba 
vesse magát, a' mélységbe szökött 's hüs hul
lámsírba temetkezett. Boszúálló rokoni az általános 
schweiczi lázadás alkalmával, meliyet Gessler és 
társai önkénye idézett elő, Zwing Uri, Rossberg 
és Gessler várával együtt, lerombolák az átkos fa
lakat 's megölék a' buja zsarnokot. 

Leszállván az imádás helyéről,kellemes zöld réte
ken 's idylli lakok közt keringve, a' pásztorkunyhók
ban schweiczi sajtokon pihenve, pár óra alatt Teli 
kápolnája előtt állottam meg. Buzgó öreg nő őrzi az 
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egyszerű *zenlséget, molly durva frescotesivenv! visel 
homlokán. Telinek ismeretes hőstettéi, miként í. i. e* 
helyen a" zsarnok Gesslert érdemlett halálnak áldozá. 
A' íresco mellett e' felírás: 

Gesslers Hochmuth Teli erschossen 
Und edle Schtveizerfreiheit entsprossen : 
Wie láng wird aber solche wahren? 
Noch langc, wenn wir die Altén warení 

Miután Teli megszabaditá magát egy merész 
ugrással Gessler körmei közöl 's az Achsenbergen 
keresztül, zerge utakon, megszökött üldözői szemei 
elöl, magához vévé hü nyilát, ugyanazt, mellyel fia 
fejéről, atyai szive kínai közt, az almát lelövé , s a* 
habokból megmenekült Gesslert azon árnyas mély 
úton leste meg, hol e' kápolna áll. Nyilveszszeje szi
vet talált, 's a' szabadság lángjai fellobogtak hona 
bérczein. Az áldozat helyén szerény kápolnát épített 
a* pietás, melly máig is jó állapotban fenálí, bár kül
seje 's belseje egyaránt falusias, egyszerű 's dísz
telen , mint azon emberek, kik ez épületet egyik 
szabaditójuk emiekének emelek. \S ez emléktől nem 
nagy távolságra látható a' zsarnokság megbuktának 
másik emléke, Gessler várának roma. Ez utóbbi, 
mellyel elnyomók építenek, napról napra inkább el
porlik, mig az előbbi, emelve a' szabadítanak, 's 
ápolva a1 megszabadítottak gondos és kegyeletes kezei 
által ̂  mai napig épen áll. És az utas dobogó kebellel 
örül e9 szép jelenségnek! — 

A' nyílt kápolna előtt ájtatos leánykák imádkoz
tak. \S jertek, ti ultramontánus külföld zsoldos iróL 
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és silány értekezéseitekkel irtsatok ki & nép kebléből 
Telit, azon nép kebléből* raeliy kápolnáihoz buesút 
jár 's képei előtt imádkozik! Mert mindig voltak's 
jelenleg is vannak történeiíudösok, kik Te l telteit 
kétségbe vonják, 's a* századok óla egész Schweicz-
ban élö néphit ellenében nevetséges hypothésiseik 
kel előállni nem pirulnak, kétségkívül gyáva zsoldosok, 
kik szeretnék kiirtani e' bérczlakosok kebléből a' 
legkedvesebb hitet , azon szent emlékezéseket, mely-
lyek a' szabadság érzelmét folytonos éberségben tart
ják . ?s minden esetben magas lángra lobbantják, ha 
valaki a' régi szent ereklyéket bántva illetni vakme-
rösködik. Vallásos érzéssel irtam én is nevemet az 
idegenek könyvébe, melly az oltáron fekszik, 9s kí
vánságomat, hogy hazám ne ismerjen Gesslereket. 
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LUCER3X, <;S A" NÉGY CANTON TAVA. 

liüssnachtban kellemesen ringató csolnakra iilvén? a' 
gyönyörű viervvaidstádli lónak küssnachti öblén, **$ 
majd a' lucerni öböl csöndes hullámain 3 óra alatt 
Lucernbe érkezénk. Balra a' parton, 1580 lábnyi magas 
Igen regényes helyzetben, az 1352-ben a' szövetsé
gesek által elpusztított Neu-habsburg vár csekély 
roma látszik , mellyet nem kell elcserélni a' hatalmas 
habsburgi ház ösi fészkével Aargau cantonban. A"5 

szögletnél, hol csolnakunk a' liicerni öbölbe fordul!, 
Altstadt kis szigeten, melly egykor a' Sz. Gothard 
felöl jövő árukra nézve rak- és vámhely volt, Rey-
nal franczia apát hitvány íaemléket állított a' sweiczi 
szabadság hőseinek, mellyet azonban egy jóakaratú 
mennykő összezúzott. A' hegyfok neve, hol ezen 
szigetke fekszik, Meggenhorn, 's rajta , pusztult vár 
helyén, szép kilátású mezei lak áll. — Illy neme az 
utazásnak mindenek fölött alkalmatos a' szép vidék 
gyönyöreit egész mértékben élvezni, 's meghallgatni 
a' regéket 's anecdotákat, miket a' hajósok jó kedve 
nyújt. Lucern, ezen ó és hitdús város, gazdag 
tanyája babonás hagyományoknak. Különösen a' sötét 
Pilátushegy őriások és sárkányok lakhelye. A' város 
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levéltárában oklevelek találtatnak, mik szerint annyira 
ment a' Pilátuson lakó rósz szellemíöli félelem, hogy 
a' bérez pásztorainak minden tavaszszal meg kellé 
esküdniük, hogy nem közeliinek a' hegyi tóhoz, ho! 
annak vélt lakása volt. Lucern tanácsa előtt perek 
folytak egy csoda gyógyerejü kö birtokáért, mellyel 
a' Píláfushegy sárkánya adott egyik polgár ősének, 
*s mellyet tőle a' másik elidegenített. — Hallottan] 
egy nj Heléna történetét is. E habokon egy küssnachti 
's egy weggisi ifju csolnakra szállván közös szerető
jükkel, minthogy mindegyik kizárólagos jogot igény
lett a' szép leányhoz, birkózni kezdtek. Mindegyik 
vizbe akarván vetni a' másikat, 's egyenlő erejűek 
levén , végre mindketten a' tóba estek. A1 hideg 
fürdő nem oltá el dühös szenvedélyük lángjait; egyik 
sem azon iparkodott, hogy magát szabadítsa, hanem 
hogy vágytársát gátolja , míg végre mindketten el
merültek a1 mély hullámsírban. Testeik olly szorosan 
összeölelkezve találtattak, hogy alig lehete őket 
külön temetni el, A' harcz Helénája pedig jajgatva 
evezett partra az üres csolnakkal — uj imádót keresni. 

A' parti Hattyú fogadó, mellyben gazdag ebéd 
várt, egyike Schweicz legjobb 's legkeresettebb ho
teléinek. — Lucernnek felséges kilátásokban gaz
dag vidékét nem engedé megjárni a' Rigirol hozott 
fáradtság, délutánunkat a'hires oroszlányemlék's köz
épületek megnézésére fordítók. A' schweiezi testörök 
emlékének eszméje nagy, kivitele j ó , de hiányzik 
a' szent érdek, meíly a néma követ lelkesítse, nielly 
Teli egyszerű kápolnáinak minden kömorzsáját átme-



I.ÜCERN. "S A' NÉGY f-ANTOIV TAVA. 4 9 

legiti Pénzen fogadott zsoldos sereg, noha a" sza
bad Helvétia gyermekei, az absoIlltismus, oltalma
zásában (1792. aug. 10.) áldozá fel jobb czélokra 
fordíthatandó életét, — ?s azt képviselje a' nemes 
oroszlány, mellynek testében halált adó dárda ül, 's 
melly haldokolva is védeni ügyekszik a' Bourbonok 
liliomaival czifrázott paizst. — Ez emlék, árnyékos 
csöndes ünnepélyes helyen, Pfyffer tábornok kerté
ben van felállítva, eszméje Thorwaldsentöl, kivitele 
Ahorn fiatal helv művésztől. Az oroszlány, termé
szetes sziklából faragva, 28 1. hosszú 's 18 1. széles; 
alá irvák az elesett 26 hü testőrtiszt nevei. A' köz
katonák száma 760 Az emlék, melly 1821ben állít
tatott fel, 33 ezer schweiczi frankbakerült; felírása: 
„Jlelvetionim fidei ac virtufi," körüle a' sziklába ter
mészetes rámázat van vésve, 's alatta vizmedencze 
ragyog, mellyben mint tükörben nézdeli óriási alak
ját az emlék. A' szomszédházban egy a nagy forra
dalmi időből életben maradt öreg testőr lakik, ki 
szokott borravalóért mindent elbeszél 's megmagya
ráz, a' mi kell 's nem kell. Most az öreg emberrom 
beteges lévén, leánya hadarta el a' betanult, unalmas 
leczkét. Ugyan az emlék melleit kis kápolna is áli, 
hová az oltárruhákat az angoulemei berezegné saját 
kezével hímezte. 

Lucern olly régi város, hogy bencze-zár-
dája már 695ben alapíttatott 's 1406ban megujítta-
tott. A mostani nagy zárda már harmadik épület; 
egyházában nevezetes a nagy orgona 2826 síppal, 
mellyek közöl a legnagyobbik 1100 fontot nyom, 

Uti Tárcza IV-ik Füzet. A 
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--s 37 lábnyi magas. A" íöegyházban (Hofkirche) sem
mi kitűnőt nem találtunk, de igen sok imádkozol, élő 
képviselőit azon ájtatos szellemnek, melly a'papokkal 
és szerzetesekkel elárasztott várost bélyegzi. A' vá
rosház, hol minden harmadik évben , Zürich 's Bern 
városokkal felváltva, országgyűlés tartatik, a' Reuss 
jobb partján fekszik. A' nevezetes fegyvertárban a' 
sempachi ütközetben elesett Leopold osztrák herczeg 
pánczélja, Gundolfingen schultheiss' véres zászlaja, 
's a' reformátor Zwingli harczi bárdja, 's egyéb tör
téneti nevezetességek mutogattatnak. De legfeltűnőb
bek Lueern arczulatán a' rendkívüli hosszaságn, fával 
fedett hidak, mellyek a' város különböző részeit ösz-
szekölik. Leghosszabb a' Hofbrücke, melly a' város 
közepét a' calhedráléval köti össze, 1340 lábnyi hosz-
szaságában 119 durva szent képet viselve. A1 má
sik hid (Capellbrücke) 1000 1. hosszú, 77 történeti 
képpel. E' hid mellett, annak közepe táján van a' hí
res Wasserthurm, mellyröl azt hiszik, hogy még ró
mai eredetű, 's egykor világító torony lévén, adá a* 
régi városnak Lucerna nevét. Sem a' torony, sem a' 
hidak nem mutatnak kitűnő építészetet, de az estal-
kony ünnepi csöndében olly felséges kilátással kínál
koznak, melly mellett a'természetbarát örömest felejti 
az oroszlányemlék rósz benyomását, 's a' város vissza
taszító vakbuzgó jellemét. Jobbra "s balra két óriási 
őr emelkedik ég felé, a'tetőtől talpig zöld ruhába öl
tözött Rigi, 's a' félelmes Pilátus , mellynek kopasz 
csúcsai szélvészeknek 's vérengző saskeselyüknek 
szolgálnak kedvencz tanyául A' két nagy hegy kö-
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zött a szép tópartok kimondhatlan bájú képei mosó-
lyognak. 

Korán reggel Lucern gőzösein elindulánk Flüelen 
(azösüricanton) felé, a' gyönyörű, a' kimeríthetlen 
szépségű vienvaldstatti tavon. E' pompád tő , melly 
alakjára nézve szalagon függő gyémántkereszthez 
hasonlít, legnagyobb hosszúságában Lucerntól Flüele-
nig 72/3 mértföld; szélessége sehol sem nagyobb eg} 
órányinál, legnagyobb mélysége az Áchsenberg alatt 
809 lábnyi. Ejszaknyugoti öblét, melly mellett Lucern 
fekszik, lucerni tónak; azon részét, melly a'hosszasá
got keresztalakban átmetszi, Kreuztrichternek, végre 
a' Brunnentöl délfelé Seedorfig lenyúló öblét Uritónak 
f lTrnersee) hívják ; a' hely, hol a' tó megtörvén, mint
egy másodszor alakúi, Nasennek neveztetik,'s ez Lu-
cerntöl 3 óra távolság; éjszakkeleti öble mellett esik 
Küssnacht, délnyugoti öblénél Stanzstadt, s ezen 
helyek egymástoli távolsága 22

 3 óra. A' tó magas
sága 1300 láb a' tengerszín felett. Tiszta, szeszélye
sen kanyargó habjai négy öscanton partjait mossák, 
úgymint Lucern, Uri, Unterwalden és Schwyczet 's 
ezektől neveztetik négy canton tavának. Partjai ál
talánosan oliy bájos szépségüek, 's olly változatosok, 
hogy a' gőzhajó kapitánya, ki évek olta járja e' tavat, 
saját vallomása szerint mai napig is magas gyönyört 
talál e tekintetben. A' lucerni ló partjai csak a' Bür-
gen- és Lopperberg hosszában sziklásak és merede
kek. Jobbra hagyván a fésűs Pilátust, balra a' meg-
genhorni hegyfok szögletét, az altstádi kis szigetet, 
's a* küssnachti öblöt, a' kereszttölcséren keresztül 

4* 
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egyenesen a Rigi alá tartottunk, *s Weggisnél állót-
lünk meg, melly igen termékeny helyen fekvő virág
zó falucska a' Rigi hegy alatt. Fölötte van a" rigihe-
gyi hideg fürdő, egyik e' hegynek legszebb -s leg-
nevezetesb pontjai közöl. Nehéz volna festőibb 's 
bujább vidéket találni, mint Weggis. A' háta mögötti 
hegyóriás megőrzi az éjszaki szelektől, a' déli nap 
örökös sugarainak kitéve, sokkal melegebb éghajlat 
növényeit is megtermi, mint a szélesség e' foka alatt 
várhatni; dió- 9s gesztenyefákkal koszorúzott ösvény 
vezet föl a' Rigire, mellynek vizei, 's a' vizek által 
feloszlatott, lerohanó szikladarabjai örökké fenyege
tik. Az 1795-iki hegyömlés gyászos nyomait máig 
sem tudja egészen befedezni a' gazdag növényzet 
Weggistöl félórányira feküdt Luczelau fürdő, mellyel 
a' lerohanó sziklatömeg eltemetett. Weggist egészen 
elönté a' lávaszerü hegyokádék, melly azután meg
keményedett, 's termékennyé lett, A' megmenekült 
lakosok sokáig siraták elpusztult házaikat 's gyü
mölcsöseiket, de szorgalmuknak sikerült nagy rész
ben kiirtani a' dúló esemény nyomait. 

A' Nasen szorosán áthaladván a tó középineden-
czéjébe értünk, hol balra (éjszak felé) Brunnenig 
meredek sziklák vannak, mellyek csak Gersaunál 
engednek kikötést. Gersau, az 1798-iki forradalo
mig önálló köztársaság (174 házban 1350 lakosával 
a' világ legkisebb respublicája) most a schwiczi 
cantonhoz van csatolva. Házai egykori jóllétének 
nyomait viselik; lakosai most is legszorgalmasbak a' 
cantonban ós selyemtenyésztés által sok pénzt sze-
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reznek. Mint a' hajósok mondják, ötszáz evezövonás 
kellett arra 5 hogy a'respublica határába he \s abból 
kijusson a' csolnak, de e' babjankó-respnblikának 
mégis voltak saját kormánya, ministerei, bírái, 
zászlói; szárazi 's vizi hadserege, söt bitófája is. 
Századokon keresztül nem történt nálok nagyobb 
bűntett 's kivégzés, de a' bitófa, függetlenségük 
jelképe, gondosan ápoltatott. A' lucerni hajósok, 
irigyelve a' bitófa illy ürességét, egy éjjel szal
maembert akasztottak arra , a' gersauiak ezen meg-
boszankodván, lucerni ruhát adtak a' felakasztott 
bábura, "s függeni hagyták hetekig. Kevésbe múlt, 
hogy a' kölcsönös tréfa háborút nem okozott, —Ger-
sautól keletre fekszik a' Kindlsmord nevű kápolna, 
atya által saját gyermekén elkövetett gyilkossággal 
bélyeges hely. — Szemközt vele a' déli parton van 
Beckenried, az unterwaldeni cantonban, szinte állo
máshely. Brunnennól délnek fordul a' tó, 's ezen öb
le Urnerseenek neveztetik. Ez a' szép víztükör leg-
ünnepiebb része, hol a1 part minden kövén, minden 
fűszálán szent emlékezések lengenek. Brunnen azon 
hely, hol a' három szövetséges canton 1315-ben, a' 
morgarteni csata után, a' szabadság szövetségét elő
ször megalapítá; nyugat felé a' három cantonbeliek 
összeesküvésének éjjeli tanyája, Grüttli, keleti par
ton a' Tellsplatte, hol Teli, a' zsarnok hajójából partra 
szökvén, magát megszabadítá, 9s véres üldözőjét a' 
habok martalékául visszalöké, felette a' csodálatos ré
teges Achsenberg, mellyen keresztül elszökött hazá
ja szabadságát eszközleni. — Grüttli a' Selisberg alatt 
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fekvő, 640 1. magas zöld réteeske, hol 1307 ocl. 
17-kén Fürst Valter Úriból, Stauilacber Schwyczböl 
és Arnold an der Ilalden Unterwaldenböl harmincz 
czimborájukkal éj idején összejöttek , 's a régi sza
badság- és függetlenség kivivására összeesküdtek. E' 
hely egészen arra látszik teremtve, elzárt magányá
val, zöld gyeppamlagát üldözöttek nyugalmául kínál
gatva, mindenfelől magas sziklák által védve, hogy 
rajta biztosan és fölfedezellenül lehessen tanács
kozni. A' hangok elvesznek a' tó zugásai közt, 's 
csak a' magasan úszó hold pillanthat a' rejt-
hely titkaiba. Gyümölcsfák közt három patak serked 
az összeesküvés helyén, élö jele a három hős örök 
tettének, melly jótékony forráskint áradott ki haza-
jókra. De a raj (a épített kunyhó, mellyet ott nyere
ségvágy emelt^ sokat leront a hely poéziséböl. — 
1715-ben ugyan e helyen njitá meg a' szövetséget 
Sehwycz, Uri és Unlerwalden eantonok 360 követe.— 
Á szemközt esö part azon pontján, hol Teli a' csol-
nakbóí kiugrott, az Aehsenberg alatt igen festői sze
rény kápolna áll, melly még 1384-ben építtetett Uri 
canton által, 31 évvel Teli halála után, midőn 144 
személy, ki öt színről színre ismeré, ünnepélyesen 
megesküdött, hogy tettei valók "s nem költöttek. Ezen 
körülmény annál fonlosabb, mert mindig voltak 's j e 
lenleg is vannak (mint már egyszer említem) pénzen 
vett történettudósok, kik vagy egészen eltagadják 
Teli létezését, vagy ha azt megengedik is, tetteit 's 
érdemeit vonják kétségbe, azon okból, mert felöle a' 
legrégibb sehweiczi krónikák, az egykorú Winter-
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Ihűri János barát és Justinger hallgatnak. A' lucerní 
szabadelmü lapban (Eidgenosse von Lucern) igen 
talpra eselt és nemzeti szellemű czáfolalát olvastam 
bizonyos Suler professornak, ki a' Teli nem létezé
séről! nevetséges tant legújabban felmelegilé, 's köz-
iskolában, sehweiczi szülök gyermekeinek tanítni nem 
szégyenlé, Föltéve, hogy az örült tan igazság lehet
ne is az eskü alatt valló 144 személy bizonysága, az 
azolta folyvást 's általánosan élö néphit és hagyo
mány, "s Russ, Stumpf, Etterlin és a' jeles Tsehndi 
bár egy kevéssé későbbi történetírók elbeszélése el
lenében : mégis az olly nemzetelleni tanító, ki a sza
badságszeretet, nemzeti büszke önérzet 's relio-io 
szent alapjait így rongálja, megérdemlené, hogy meg-
becstelenííett szószékéről lekorbácsoltassék. — So
kat lehet okoskodni Teli érdeméről, megengedni, 
hogy ö bátor és szilárd férfi, de tagadni hogy nagy; 
önzésnek és személyes boszúvágynak tnlajdonítni 
mindazt, mit elkövetett, 's miből a sehweiczi szabad
ság ép tölgye felvirágzott 5 de annyi tagadhatlanul 
igaz, hogy tettei eredménye nagy és szép, 's hogy 
minden romlatlan kebelben szent megindulásnak kell 
ébredezni a' helyen, hol Teli születelt, fia fejéről az 
almát lelövé, magát merész ugrással megszabadítá, 's 
hü nyílvesszejét a' zsarnok szivébe szegezé. A' szí
veket és veséket, a' tettek indokait vizsgálni jelen
ben is isten dolga, ki fog azokról igazságosan ítélhet
ni századok után? — De az ösi szabadság mai na
pig fcnáll, a' zsarnokok őrtornyai nem épültek fel 
többé,'s a'nép szent emlékezeteket köt össze Teli 
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nevével büszkén említi ezt, három kápolnát emelt tisz
teletére, azokhoz mai napig búcsút jár, és ezzel el
ismerte, hogy a* sehweiczi szabadság fö hőse ?s kivi— 
vója Teli vala, a' Schechenlhal egyszerű gyermeke. 
E pontról néhány peres alatt, midőn lelkem még fel 
sem ébredt álmaiból, Flüelenben valánk, Uri canton 
kikötőjén, Teli hazájában, hol a' történetnek e' leg
népszerűbb hőse született, élt 's meghalt. Áhítatosan 
pillantánk vissza a' tóra, hol minden hegyfok 's parii 
kő, beirva a' múltnak nagy emlékezetivei, hős imá-
dásra buzdít, hol minden kereszt, minden kápolna ma
gas és szent gyönyörihletet lehel, istenhez emelvén 
gondolatinkat isteni férfiakról, kik a' kietlen bér-
ezekre élet magvait ültetek, apró köztársaságokat al
kotva azokon, mellyek máig is állanak, a' világ irigy
ségei. Ki nem ohajtna kiszállni minden ponton, 's ta
podni a' földet, hol Teli partra szökött, ki ne ohajtna 
inni a' három szent forrásból? Ki ezt teszi, jobbnak 
érzendi magát." Ezeket éneklé Rogers, de illy érzel
mek támadnak kétségtelenül minden kebelben, ha 
nem épen Byroné vagy Rogersé is, midőn e' parto
kat látja, vagy azok virányait tapodja. 

Előbb nagyon emelte e' tavi ut költészetét azon 
körülmény, hogy egyszerű sajkákon kellé megjárni 
habjait, mellyeket a1 Föhn gyakran félelmesen meg-
lánczoltatott, ?s e1 sajkákkal ki leliete szállni Grültliii 
és a' Teli-lapon. Kiket azonban a' tó szeszélyes ter
mészete remegtet, azokra nézve igen óhajtott ese -
meny, hogy 1838. óta egész nyáron át gőzhajó szeli 
a habokat, melly könnyen daezol a1 Föhn haragjával. 
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és 3 óra alatt a' közbeeső állomások érintése mel
leit is bevégzi útját Flüelenig. Hogy a' tő rög tön szél
vészeknek van kitéve, tagadhailan, 's illyennek ta-
mii valánk Lueernben; és minthogy a'partok több
nyire meredekek, 's az nri tavon mértföldíg sincs ki
kötőnek alkalmas hely, 's hosszas esőzés után a' par
ii sziklákról elvált tömegek rohannak a' vizbe: annál 
nagyobb lehete a' veszedelem. Azonban az időjós 
hajósok tanácsára hallgatva, mindenkor ki lehetett 
kerülni a' veszélyt; — 's illy biztosságban mennyi
vel érdekesb lehete kis sajkán ingani a' habok felett, 
hol egykor Teli hatalmas karja evezett, mint a' pró
zai gőzmozgonyon pár óra alatt egész tavat benyar
galni 9 's alig nyerni perczeket az emlékezetes pon
tok megpillantására. 



Vil 
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iienn vagyunk a' tiszta 's egészen ösi jellemű demo-
kratia fészkében, Uri eantonban, a' földön, hol Teli 
született, hol a főhatalom inai napig- a' lakosok ösz-
szeségét (Landsgemeinde, illeti, hol minden húsz éves 
ember választó 's választható és egyszersmind ka
tona, hol egyenes adót nem ismernek, 's a' státus ke
vés szükségét némelly státusjavak jövedelme, 's az 
átviteli kereskedésre, sóra és égett borra vetett vám 
fedezi. Főhelye a' kis Altorf, 1600 lakosával, a' 
Grünberg lábánál, mellynek téré Teli lövéséről 's 
Gessler kalapjáról híres. A' helyen, hol Teli kis fia 
állott, 1567-ig hársfa vala látható, ez elszáradván, 
helyébe kőkút állíttatott Teli szobrával, mellyhez 
közel egy régi torony áll Teli tetteit ábrázoló durva 
í est vényeivel, : ,s mintegy 120 lépésnyire a' másik 
kút, hoi az atya állott hü nyilai férfikarral emelve. 
Beszélik, hogy e' fajból, melly magát Teli mestersé
gében mai napig lelkesen gyakorolja, több helybeli 
lövész kísérté meg hasonló távolságban a' hasonló 
czélt, és szerencsével, de azon lényeges különbség
gel, hogy az alma nem a' lövész fiának kedves fej-
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búbján állott, *s az atyai kéznek nem volt oka remegni. 
— Altodtól csak néhány pereznyire van Bürglen 
falucska, Teli lakhelye. A' ház helyén , mellyben la
kozott :, raosl egyszerű kápolna áll, a' harmadik, 
melly Teli nevét viseli Schweiczban. A1 kis falu a' 
Schechenthal elején áll, 's a' zúgó Schechenbaclu 
Teli sirja , tör rajta keresztül. Teli ugyanis — mit e' 
népszerű hőst leginkább csak Schillerből ismerő ol
vasóim egy része alig fog tudni, — szinte nemes 
önfeláldozásban veszté el azon életet, mellyet máso
kért's a' közös hazáért annyiszor koczkázfatott. —A* 
nevezett bérczpatak hirtelen felduzzadt hullámai elra-
gadának egy bürgleni gyermeket; az öreg Teli 
utána ugrott, hogy kiszabadítsa, de évek által meg
gyengült izmai nem birván a' sebes vizeröveli egye
netlen harczot, a' habok közt sirját leié. Az emlé
kére emelt kápolna tetteivel van befestve 's 1522-
ben épült ; szomszédja a' Teli fogadó. 'S nevét csak 
az irthatná ki a' Schechenbach habjaiból ivó, teheneit 
Bürglen füvén legeltető 's kápolnáiban imádkozó nép 
szivéből 's emlékezetéből, ki a1 schweiczi szabadság 
természetes védeit, ez örök hegyeket lerombolni és 
százezerek ajkait bedugni tudná , hogy énekeket ne 
zengjenek tetteiről. 

A' népgyűlések szokott helyét Bötzlingent, balra. 
's Fürst Valter születéshelyét Attinghausent jobbra 
hagyván, melly utóbbiban Fürst házát máig is ájta— 
tosan mutogatja a' tisztelő maradék , Amstegben 
ebédlénk, melly a' Reuss folyó jobb partján, 1668 
I. magasságban, a' tetején jegeseket viselő ?s igen 
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fenyegető pyramidál alakú 8165 1. magas Brístenstok 
lábánál fekszik. — Az altorfi völgy igen szelíd 's 
meleg egü; hűsebb szellőkhöz szokott vállainkat déli 
nyár heve <:geté. Népe igen szegény; rongyos 
gyermekek veitek körül alamizsnát koldulva, a' lak
nak belseje, mellyel megnézetik, igen üres és kényel
metlen volt, bár külseje, a'tetejére rakott ködara
bokkal s körülfutó karzattal, nagyon festői. Jelek, 
hogy csupán 's egyedül szabadság más tényezők 
nélkül, még nem ad jólétet. Azonban e* népnél gaz
dagság nem látszik szükségesnek a" megelégedésre ; 
"s a' sovány táplálék, rongyos gúnya mellett, régi 
szabadság's régi hit nyugtató öntudatában, hegyen 
völgyön vígan riadoz végig a' dal és fütty 's a' barát
ságos viszhang játszva felelget. Egész Uri canton 
épen nem úri; kivévén a' Reuss völgyét Altorftől 
Amstegig, hol utazánk, nem egyéb, mint felleghaso
gató bérezek 's mély völgyüregek kopár lánczolata 
?s ezért igen néptelen is; Bollmann szerint (noha, az 
ősi szabadság nem igen levén kedvező a' pontos ösz-
szeirásnak és síatistikai adatoknak, nem várhatni 
teljesen hiteles számítást) nem lakik több egy négy
szeg mértföldön 650 embernél, holott Appenzelben 
2 6 5 0 , Zürichben 2200 lakos esik egy négyszeg 
mértföldre, ipara 's kereskedése nincs, kivévén 
czikkekkel, mellyek legelőről 's erdőből kerülnek ki, 
üiillyenek: sajt, vaj, fagygyú, fa, vadak bőre, pré-
mek, ásványok és orvosi füvek; minden életmód, 
melly itt divatozik, marhatenyésztés és havasi gaz
daság , alig-alig egy kis földmüvelés és kertészség 
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némelly pontokon. Egész völgyhossza! kínálgattak 
becses ásványokkal, mikben a' tarlomány bérczei 
igen gazdagok 's miket a' gyermekek sokszor élet 
veszélylyel keresnek föl; mutattak fekete, barna, 
sárga kristályokat, barna 's fehér gránátokat, 
hyacinth, tremolyt, amethyst, cyanit 's egyéb drága
köveket, mikből csinos gyűjteményt állithatni össze 
olcsó pénzért. — De e' nép szegénységében és sza
badságában boldogul és vigan él a' bér ezeken és 
völgyeken; nem irigyli a' müveit világ kényelmeit 
\s nyomorait czifraságait és bűneit. Az országút mel
letti lakosok gyermekei koldulgatnak ugyan a' csopor
tosan ide zarándokló utazóktól, de nem ügy, mint 
más koldusok; bizodaimasan 's mosolygó arczczal 
nyújtják felé kezeiket, gondolván, 's ha szóval nem, 
szemeikkel értésére adván: „nekünk a' természet 
zöld hegyeket adott 's fris vizeket és egészséges 
levegőt, miket ti bámulni 's élvezni jöttök, nektek a' 
sors pénzt adott 's köszvényt mellé és spleent; illő, 
hogy adjatok nekünk pénzetekből, kiknek nincs 
egyebünk, mint jó vizünk , 's fris levegőnk, hasznos 
a' komorkórságnak 's aranyérnek." — 

Amsteg mellett van az öt mértföldnyi hosszúságii 
Maderáner-völgy nyilasa, egyik Schweicznak leg
szebb, legérdekesb szögletei közöl. Ugyanitt van 
Zwíng-Urinak, a' történeti nevű börtönvárnak em
lékezetes helye , mellyet Gessler az úriak rettenté
sére 's zabolázására építetett, de melly 1303-ban â  
lázadás alkalmával, mint az elnyomó törekvés gyűlö
letes gyanúját legelőször ébresztő mű, minden egyéb 
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elölt lerontatott. Amstegnél van az első hid a' Reuss 
felett 's kezdődik a" nagyszerű szentgothárdi út melly 
e' hegyóriásokon keresztül Olaszországba vezet. Még 
öt hid következik az ördöghídjáig , melly köztök 
legnevezetesb. — Az út, a' folyónak majd jobb majd 
bal partján vezet, e' merész hidakon keresztül; 's a' 
kirohanó vízsugár, melly forrásától kezdve a' vier-
waldstátti tóba ömléseig 6800 lábat s már Urserentöl 
Flüelenig is 2500 lábat esik, egész vad völgy hosz-
szában folytonos zuhatag-lánczolatot képez; szilaj 
hegyi patakok sietnek bele jobbról balról 9 mellyek 
szinte zúgó vizsugarokban omlanak a'szomszéd szik-
Iákról. 

Amsteg és Wasen közt van az úgynevezett 
Pfaífensprung, mellyel a' nép furcsa regét köt össze 
bizonyos ujonczról 9s menyecskéről, kiket, nem 
tudni patak-e vagy holdvilág, elárulának a' kolos
torban. Nagy lárma lett, a' szerzetesek nagy kiabá
lással futottak össze 's dühösen kergetek a' szerelmes 
párt. De az izmos legény, ölébe ragadván kedves 
terhét, a' menyecskét, ncgy könnyedén átszökött a' 
négy ölnyi széles sziklahasadékon, melly alatt a' 
Reuss szilaj habjai robognak, 's melly azóta .,Pfaf-
fensprung4 nevet visel, és szivéből kineveté az 
utána bámuló csoportot. „Merjen utánam szökni, ki 
nálam jobb;44 kiáltá gúnyosan 's elment a' nagy világba 
— hihetőleg katonának. 

A' szent-gothardi utat, melly szélesb értelemben 
már Flüelennél a' tó partján, szorosban véve pedig 
csak Amstegnél kezdődik, és Airoloig tart a' tessini 
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eantonban• roppant költséggel építeté a' szegény 
ITri-canton : többnyire kölcsönvett pénzen . mellvért 
hitel hiányában Lucern állott jót; 's ezért nem is csoda, 
hogy ez adósság lerovására terhelő uti pénzek sze
detnek. — Az Uri-galleria Moretini mérnöktől van. 
's a' földekért járó kárpótlást oda nem értve, 940 
ezer schweiczi, vagy másfél annyi franczia frankba 
került. Tavaszszal igen veszélyes járás a' hólavinák 
miatt 's e' tekintetből itt ott menedékhelyek vannak 
metszve a' sziklákba, hová az utasok vész idején 
rejtezkedhessenek. Most a' halál üregeiben havasi 
rózsák virágoztak. — Wasentöl kezdve, melly a5 

Reuss balpartján fekszik, folyvást látszanak a' régi 
Gothard-üt nyomai, mellyet az uj jobb országút fö
lösleggé tett. Csak ezen régi út volt ám még igazán 
borzasztó regényes. Elkezdődik Wasenen túl a' 
Schellinen nevű rémes gránit sziklavölgy, hol a' 
chaoticus bérczromok közt, mellyeket egy dúló isten 
nagy haragjában szórt illy iszonyúan vad tömegek
ben össze vissza, a' mérgesen tajtékzó Reuss pokol
trombitája harsog, utolsó ítélet hangjaival zúgván 
keresztül a' lélekfagylaló rideg Idétlenséget. Schel
linen sziklavölgy, csaknem egy órányi hosszaságban, 
fenyegetve csüggő gránitormaival, minden képzeletet 
túlhaladó iszonyúság hazája; a' meredek, szaggatott 
bérczfalak csaknem kizárják isten barátságos napvi
lágát, nincs egy fűszál, nincs egy zöld reménypon
tocska, egy éneklő madár a' sziklák saskeselyük 
és zergék kietlenében , zuhatagok vad ördögroberti 
éneke harsog keresztül a' mélység kimosott fehér 
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kövein, mellyek mintha kiölt óriások elhullót! fogai 
volnának "s ezekhez járul tavaszszal a' holavinák 
menydörgése. Ez az út legmeglepőbb , legmerészebb 
része, raelly természetesen a' mérnöknek is legtöbb 
Jaradságát *s költségét igényié, 

Az ördöghid ezen vad sziklavölgynek legnagy
szerűbb 's legvadabb pontján van helyheztetve, 4180 
lábnyi magasságban a' tengervíz fölött meredek és 
kopasz sziklafalak közt. A' koloszszi gránitívek, mely-
lyeken e' merész híd nyugszik, nem emberi kéz 
müveinek, hanem e' vad bérczvilág ösi alkatrészei
nek látszanak lenni. A' hid a' mélység fölött 95. 
lábnyi magas. Szilaj zenét okoz körüle a' tajtékzó 
Reuss zuhatagja, melly a' hid mellett megszaggatva^ 
összesen 300 lábnyit esik, és a' hidon állók arczát 
hüs habporral hinti bé. — Az uj ördöghid alatt tör
téneti emlékül megtartva, de most nem használtatva, 
áll a' keskeny régi híd, 70 1. magasságban a' mélység 
fölött; alig fér el rajta két ember egymás mellett 's 
karcsu ive remegni látszik az alatta harsogó víztö
meg rengető erejétől. E' hidon átjárni valódi isten 
kísértés volt. 1118-ban építeté Gerold einsiedelni 
apát, mint a' monda tartja, ördög segítségével, 's 
innét az ördöghid neve. Az alku ugy köttetett az 
apát és ördög közt, hogy az első lélek, melly a' 
hidon átmegy , az ördögé legyen. De ördög segítsé
gével elkészülvén a' merész munka, az okos apát 
rühes ebet kergetett azon át 's érzékenyen reá szedte 
az ostoba ördögöt, ki e feletti dühében iszonyú 
ködarabot ragadott körmeibe, hogy vele a' kész hidal 
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összeroncsolja 'g igy az embereken hoszúját állja, 
riközben szent ének üté meg füléi, kényleien volt a* 
követ leejteni elgyengült kezéből, 's a' híd épen 's a" 
manó ismét hoppon maradi. Ma is látni az űt melleit 
ezen iszonya sziklaíömeget, magányosan, mintegy 
égből hullva alá , *s neve i „Teufelstein." Az ördög-
híd körül , a' sziklák yzéljelhányásához szükséges 
minákat csak kőtelekről függő 's a' levegőben, rémes 
helyzetben hintázó munkások által lehete elkészítetni, 
*s nem csoda, hogy a1 nép ílly munkát csak ördög 
segítségével vélt végrehajthatónak. 'S e' rémítő 
helyek 1799-ben színhelyei voltának a' franczia osz
trák és muszka seregek véres küzdelmeinek. Méltó 
színpad, hogy a' felbőszült emberfaj egymást kon-
czolja kopár sziklapadlói fölött! 

Alig tudtunk elválni ez ördögi szép jelenéstől; 
gyönyör vala arczainkat a' finom habomlásban fü-
reszteni, 's bámulni ez örök, végtelen harczot as 
elemek közt, 's bámulni ismét e' dicsőséges győzel
mét az emberi kéznek a' holt tömegek iszonynsága 
fölött. Borzalmas letekintés esik a' hid alatti mély
ségbe ; egyenes, meredek, sima sziklafalak szorítják 
a' nyers víztömeget szűk medrébe, melly ott lelán-
czolt pokolszellemkint dúl fúl és igyekszik széttörni 
békóit — Leszálltunk a' hidmelletti sziklapadra, 
mennyire a' meredekség engedess virágokat téptünk 
kedveseink számára, gyöngéd szülötteit a' föld egyik 
legvadabb szögletének. Túl az ördöghidon azonnal 
következik az Uri-barlang (Urnerloch), a* sziklatö
megen átmetszett 180 1. hosszúságii, 16 1. szélességű 

lTt! Tárcza IV-dik Füzet. 5 
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's 15 I. magas hinnél, melly 1707-ben épüli. Az-
elöll c' helyen vagy épen nem, vagy csak kölélhág-
csók segélyével lehetett álmenni. — Kilépvén homá
lyos, csak egy oldalablak által világított gyomrából — 
egészen megváltozott arczulahí vidék mosolygott 
élőnkbe ; a' virágzó ursereni vagy andermatii völgy; 
paradicsom a' kopár sivatag után, *s az itt boldog 's 
nyugodt gyermekdedségben folydogáló és parti virá
gokkal enyelgő Reussnak könnyű susogása a' pokol-
trombita harsogásai helyett, mellybe a' folyam istene 
szilaj dühvel fuj belé, felbőszülve az akadályok által, 
mikkel a' durva bércztömeg fogadja. így derüljön fel 
előtted , nj örömmel , megífjuU reménytavaszszal, az 
elkopárult élettájkép, keblem kedvese a' távolban! — 
ha gyönge lábaidat életsziklák kíméletlen 's metsző 
éle sérté, illy puha zöld gyeppamlagon pihend ki fára-
dalmidat 's ha nemes kedledet bántva verdesek a" 
vadtövisek *s a' sors keselyüszárnyai: illy faszeres 
lég csókjai gyógyítsák be szent sebeit, ?s mind ez 
rögtön, mint átlépésem vala Schellinen vadságaiból 
az andermatti szelíd völgy ölébe. 

A' virágzó völgy kebelén, mellyen azonban fel
tűnő a' fahiány, Urserennél bitófa áll az nt mellett, 
mint régi független büntető hatóság díszjele, noha 
most a1 bűnösek Altorfba vitetnek. Ez ősi fészkekben 
a' szabadság nem tartott egyenlő lépést a' civilisalió-
val, 's mindenütt divatoz a1 halálos büntetés, sőt pelen-
gér, bélyegzés, bot 's egyéb az emberiséget lealázó, 
összezúzó büntetésfajok. 

HospHal felé az ördöghídtól egy mértföldnyire, 
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4550 1. magasságra a' tengerszín fölött, még kopa
szabb lesz a' völgy; még Urseren , a' völgy főhelye 
közelében találhatni fel ügy gyei bajjal kis erdöcskét, 
mellyet gondos kezekkel ápol a*' lakosoknak hógör-
getegektöl félő előrelátása, 9s hol a' szent fákat sér
teni nagy büntetés alatt van tiltva; de Hospitál körül 
csak egy bokor sem szakasztja félbe a' helyzet egy-
szinüségét. Fölötte éjszakra a" 7900 lábnyi Spitzen-
berg *s a' Hühnereck, mellette a' Hospenthal-család 
lakának romai 's egy régi torony, itt egyesülnek az 
Olaszországba a' sz. Gotthardon, 's Vallisba a' Furca 
passuson keresztül vezető utak, és a' Reuss folyónak^ 
Szent Gothard szilaj gyermekének két ága. Maga 
Hospitál nyomorú kis fészek, 30—40 részint kő-, r é 
szint faházában, mellyek egy szíik titczát alkotnak, 
alig lakik 300 lakos 5 de a1 nagy hegyeken át vezető 
országutak itteni találkozása 's elágazása, 's az át
menő kereskedés némi életet adnak neki. És igy e' 
távolesö rideg pusztaságban is nagyon jó asztalt ta-
lálánk az arany oroszlánynál, terítve a' bérezi pata
kok pettyes pisztrángjaival, 's tiszta ágyat, mellynek 
nyugalmában feledök a' Schellinenvölgy rémeit 's az 
ursereni bitófát. 
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t elébredvén a' hospitál! fogadóban, sürü ködöt lát
tunk ülni a' bérczeken, 's kellemetlen zápor lelte 
sikamlóssá a' pázsitot, melly gyalogutunkal a* furcai 
hegyhát felé lehetetlennek mntatá. Kénytelenek va-
Iánk az egyedáruság által hihetetlen drágaságra csi
gázott bérkocsin visszahajtatni Flüelenbe. Még egy
szer átmentünk az Urnerlochon, az ördöghidon 's a' 
Szent Gothárdu-t többi négy hídján* A 'vidék sürü 
ködlepelve vala burkolva, a' bérczpanorámák elfedve, 
kedélyünk leverve. ílly időben rettenetes a' schweiczi 
természet. Mire, délfelé, Flüelenbe érénk, némileg 
derülni kezdett az irgalmas é g , de a' folytonosan 
hulló nyári zápor befátylozá szemeink előtt a' négy-
cantontó' vad szépségeit, azonban nem gátla néhány 
természetimádó angolnét, hogy a1 sikamlós * nedves 
hajófedezeten ne maradjanak. A1 gőzhajóról Becken-
riednél szálltunk ki az nnlerwaldeni parton, 's onnét 
ebéd után indulánk a' gyönyörű Brienz, a' berni fel
vidék (Oberland) felé. 

A* fellegek végre eloszlottak. 's egy részben él-
vezheténk a' sarneni gyönyörű völgy kellemeit, 
mellynek igen szelíd idylli jelleme van. Buochson át 
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Slanzba értünk , melly Niedwaldennek, az Öscanton 
egyik részének főhelye, mintegy 1200 lakossal ? 's 
térén Arnold Winkelried, sempachí hős szobrával 
kinek házhelye most is mutattaíik Stanzban, szülő 
városában. — Nem lehet átfutni ez emlékezetes 
helyeket, nem lehet pihenni a' stánczi báj vidék hüs 
és csöndes árnyaiban a' nélkül, hogy a' kedélyre 
mélyen ne hasson mindazon hösiség 's szenvedés 
magasan tragicus jeleneteinek visszasugárzása,mely-
iyek e' helyeket megszentelik; milly emlékezetek 
iapadvák a' Drachenried 's különösen a' Winkelried-
kápolna nevéhez , mellyet régi 's njabbkori hőstettek 
versenyezve halhatatlanítottak. Winkelried nevén két 
hőse van e' cantonnak , Strúth a" sárkányölö, és Ar
nold a' sempachí hős. Az utolsó Winkelried, szinte 
Arnold, 1522-ben esett el hazája zászlói alatt a1 

bicoquei csatában. — A' kegyes hagyomány, melly 
mai napig szent ihlettel lelkesíti e' canton szegény, de 
szabadság- 's honimádó népét, ngy beszéli, hogy hat 
század elöli, egy mértföldnyire Stanztől, a' Schwan-
denberg lábánál. a' most Öedewylernek nevezett 
helyen, hol egykor Wyler falu feküdt, aíele mérges 
es undok sárkánykígyó pusztüá a' vidéket, mellyet 
a' pogány mylhología Ferseusa, *s a1 keresztény 
legenda hőse, Szent György, kipusztított. Nem vala 
mentség az éhes szörnyeteg előtt, melly, miután a' 
barmokat lolemészté, a* gyermekekre kezdé kiter
jeszteni iszonyú étvágyát. A' falu már pusztulófélben 
volt, földmivelés s utazás teljesen megszűnt, midőn 
Winkelried Struth, ki hónától párviadal miatt szám-
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űzetvén, 2-ik Fridrik császár seregében harczolt a" 
gvelfek ellen ? elhatározá magát azon hazának, 
melly őt számüzé, vészes ellenségét saját élte kocz-
káztatásával kiirtani, 5s illy föltét alatt hónába visz-
szamehetésre engedelmet nyerni — És csakugyan 
meg is ölte a' gyözhetlennek tartott szörnyeteget, de 
saját élte feláldozásával, mert a' kigyó mérges tajtékja 
reáfecscsenvén, életét is kioltotta. A'csata helyén kis 
kápolna épült, melly megújított alakjában mai napig 
fenáll. A' tér, hol a' kígyó barlangja állott .Drachen-
riednek neveztetik. — Ha ez nem egyéb lenne is 
babonás hagyománynál: teljes történeti bizonyosság 
leszi tiszteletessé a' másik Winkelried, Arnold , ne
vét , ki a' hires sempachi csatában önté nemes vérét, 
mint hazája iíiegmentöje. Ausztriai berezeg Leopold 
katonái vaspánczélba valának öltözve, 's áttörhetlen 
tömeget alkottak a* vitéz, de roszúl fegyverzett hegy -
lakosok előtt, kik hiába igyekeztek utat nyitni az 
éles lándzsafalon keresztül, 's e' törekvés közben 
embereik javát elvesztették. A' legkétesebb pillanat
ban előtör Winkelried Arnold: „társaim! én utat 
nyitok, viseljetek gondot uümre 's gyermekeimre46 

és villámként csap az ellenség lándzsáira. Halva 
rogyik össze, de nagy testével földre ránt néhány 
ausztriai zsoldost, 's utat nyit társainak. Ezalatt 
segítség érkezett a' schweieziak részére, *s e' felál
dozás határozta el az ütközet kimenetelét, a' hazafiak 
fényes diadalmát, melly a1 schweiczí történet egyik 
legragyogóbb pontja. — Ez idö óla a' Winkelried-
név szentnek tartatik ünterwaldenben. s a' közhála 
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kápolnát emelt Arnold emlékezetének. — Századok 
multak, *s béke díszlett a' cantonnak AVhikelried v é 
rével ázott hantjain , a" sárkánykigyók kora csak 
mesében élt már, midőn 1798-ban a' drachtmnedi 
szörnyetegnél is kegyetlenebb , bár emln- mrzü el
lenség tette pusztává és a1 betlehemi gyermekgyilkos 
lássál vetélkedő vértanyává Winkelried utódinak ösi 
fészkét. Midőn a'franczia köztársaság Schweiczbanis 
elkezdte nagy njjászülési munkáját, ezen ösi canto-
nokban még akkor is ellentállott a' régi szabadság
szeretet, ösi vitézség 's izgató papok és barátok 
által felbőszített buzgóság, midőn más cantonok 
szélíire hódoltak a' franczia rendnek. Mondám már, 
hogy e' cantonokat kitünöleg jellemzi a' régi íntéz-
vényekhez 9s ősi hithez ragaszkodás , de sehol nem 
mutatkozott az olly nagyszerű fellángolásban, és 
sehol sem hozott elő olly megrázó tragoediai jelene
teket , mint Stanzban. E' 8000-re menő nép példátlan 
hösiséggel állott ellen a' 12—16 ezerből álló fran
czia seregnek, meíly Schatienburg alatt régi szentéit 
megtámadá. A" bölcsebbek engedést javasoltak, de 
a" papság szónokszékröl átkozá az nj alkotmányi, 
melly megsemmisíti a' régi hitet 's szabadságot, melly 
Parisból az nj Babylonból jön, 's istentagadók, jaco-
binusok, szabad kőművesek, philosophusok müve. A' 
nép vakbuzgalma legmagasb fokára csigázva, halállal 
fenyegető azokat, kik kódolásról mernek beszélni. — 
A' canton másik fele, Obwalden, meghódolt, de Nied-
waldenben határtalan befolyást gyakorolt Lussistanzi 
lelkész, 's káplánja Kayser, kik haditanácsot ren-
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dezvén, kezűkben pisztolylyal elnököltek az oltár 
előtt. Hozzájok társult Styger capucinus, ki fegy
verbe öltözve, felsarkantyúzva, lobogó zászlóval dö
rögte izgató szónoklatait: 's a'testet sérthetlennétevö 
amuleleket osztogatott. — Fiatal lányok, gyönge nök 
önték a' halálos golyókat '$ tisztogaták a" rozsdás 
fegyvereket. Xapokig tartolt a' dühös ellentállás; a' 
morgarteni és sempachi harczosok unokái méltóknak 
bízonyiták magokat őseikhez. De végre körülvétettek 
a' nagyobb 's gyakorlottabb hadi erö által, 's nem 
maradt egyéb hátra, mint drágán adni el életüket. 
Lázílóik, a' nyomorult Lussi, Kayser, Styger, lát
ván a' végveszélyt, gyáván megszöktek; a'szegény 
áldozatok pedig kíméletlenül lekonczoltattak: láng, 
füst, vér és halál mindenfelé a'nevető völgyben ! — 
A" körülvett niedwaldiak , egy tíz ellen, utolsó per-
ezig elszánva viaskodtak, 's hősi bátorság, lelkesült 
honszeretet, 's a' kétségbeesés által hihetlen fokra 
emelt erö esodáit mutaták. Nők, gyermekek, reszke
teg ősz öregek csoportjai, sarlókkal, kaszákkal, bo
tokkal fegyverkezve, rohantak a' francziákra, nem 
akarván túlélni hazájok szabadságát. Más részről a' 
franczia katonákat is , kiknek nemeslelküsége külön
ben ismeretes, dühre lobbanta e'bőszült ellentállás 's 
annak látása, hogy e' maroknyi pásztornép keze szá-
zankint öldösi le a' csatákban edzett bajtársakat. Bár 
némelly tisztek mindent elkövettek a' boszuálló düh 
fékezésére: a' legvadabb kicsapongásokat gátolni 
nem lehelé 's Unterwaldenben, 1798-ban, megújult 
a" hunnusok időszaka. Nem kímélték a1 bölcsőben siró 
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csecsemőt, a"1 szoptató anyát, a1 papot oltára elölt. a 
beleg öreget. Egy rakás öreg ember, félénk asszony 
és gyermek a' síanzi egyházba szaladt *s az oltárhoz 
bújt menedéket keresni, de mindnyájan lekonczoltal-
iak, 's a' pap az oltár elölt lövetett agyon. X golyó 
most is mulattalik az oltárban. 18 íiatal leány, sar
lókkal fegyverkezve, Winkelried kápolnájához vonult. 
"s falaihoz támaszkodva addig harezolt a' vad és dü
hös katonákkal, míg összekonezolva a' felgyújtott 
kápolna romai alá nem temetkezett. -- A' slanezi fő-
egyház melletti temetőben egy tábla van azon sze
rencsétlenek emlékezetére, kiket a'francziáke'rémes 
napon legyilkoltak. Számuk 386; köztük 102 asz~ 
szony 's 25 gyermek; 63 személy, a1 pappal együtt* 
oltár előtt öletett le. A' pusztítás és tuz által okozott 
kár másfél millió forintra ment, mi roppant mennyi
ség e' szegény tartományban. 

Stanz felett kelet felé van a' híres Rotzberg, egy 
kis mértföldnyire Stanztól, 900 lábnyi magas a' lu-
oerni tó lelett. Rajta a' Schiller Telijéből ismeretes 
Wolfenschiess várának romai látszanak , ki alzelleni 
lakos Raumgarten Conrád szép feleségét szerelemre 
akarta kényszeríteni, de a' még jókor érkező férj ál
tal megöletett. Az ősi cantonok nagyszámú nemes
béggel bírtak 5 mintegy 70 család volt Úriban, 30 
Unterwaldenben 's ugyanannyi Schwyczben. E' paraszt 
nemességnek (mert így nevezek az ausztriaiak) több
sége azonban inkább akart hive maradni hazájának 's 
szabadságának, mint magát az udvarok fénysugarai
val piperézni. Azon kevesek egyike lön az unter-
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waldeni Wolllenscliiess, kit a' híres iinlerwaldeni 
elnyomó , Landenberg, a' rolzbergi vár parancs
nokává nevezett *s ki undok teliéivel leijeién méltó
nak mutatta magát e' bizodalomra, 's honfitársai mély 
megvetését 's gyűlölséget vonla mr^ára. Közelgetvén 
130b. első napja, mellyet a' grütlíi összeesküvők ki
tűztek a' gyűlölt járom lerázására, Rolzberg vára 
lön első helyre sorozva, hogy földig rontassék, ma
gas fekvése 's erős falai azonban lehellenné tevék 
vala elfoglalását, ha regényes szerelmi viszony nem 
jön a7 szabadság segedelmére. Egy stanzi ifjú, a' 
grütlii összeesküvők közöl, a' várbeli szolgálók egyi
két szerété , ki neki éjjelenkint kötéllétrát szokott 
leereszteni szobája ablakából. Ez alkalmat használta 
az összeesküvő, hogy 24 társát a'várba bevigye, 
miután kedvesét a' szerelem egész ékesszólásával 
egyezésre birta. Az őrizet mély álomban nyomatott 
el, 's midőn az 1308-ik év első órája kongott, Rotz-
berg nem vala többé zsarnokok fészke. —- Hasonló 
történt a' sarneni várral kövelkezö reggelen. 

Sarnen, a7 canton másik részének Obwaídennek 
főhelye, mintegy 1000 lakossal, a' sarneni tő éjszaki 
végén fekszik, melly egyik Schweicznak legidyllibb 
"s festőibb tavai közöl; 1 ]

/ 4 őra hosszú, 's fél 
órányi széles, fő táplálékát az Áa vizélöl nyeri. ítl 
ütvén fel a' kulcshoz czímzett fogadóban éjjeli 
tanyánkat, még ez estén felmásztunk a' város feletti 
dombra, landenberg vára romaihoz, hol ezen a' 
schweiczi szabadság történetében olly nevezetes, 
kegyetlen várúr lakott, ugyanaz, ki Schiller Telije-
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ben említetik * 's az öre^ Heinrich an der Haiden 
szemeit kitolatá. 'S ime ismét itt yalánk a" történeti 
classicus földön, hol minden hegy, völgy, varrom és 
kápolna érdekes emlékezéseket rejt, 's lélekemelő 
eseményeket beszél a' szabadság barátinak. Mi jól 
esett 5 a' kiűzött zsarnok elpusztult fészkének kövein 
ül ve 5 visszaálmodni a' Winkelriedek 's an der Hal-
denek ösi korába, kik Teli után legkedvesb hősei 
Schweicznak , 'S az álmadozások merengő barátnéja, 
a' szelíden világító holdsugárainál körültekinteni es 

bájos, virágzó vidéken, Sarnen idylli völgyén, 
mellybe a' 2\2 órányi hosszn, kies, regényes Melch-
thal nyilik, honnét Heinrich és Arnold an derHalden5 

ismert szabadsághősök származtak ., hol: 

,,Each cliff and lieadlend and green promontory 
Graven with records of the pást 
Excites to hero-worship 
Wliere not a cross or chapel but inspires 
Holy delight, lifting our tliougts to God 
From godlike men. — (Rogers.) 

Másnap elindultunk Sarnenböl Lungern felé. Út
közben esik a' kies Sachslen falu, mellynek egyháza 
búcsúiról hires. Keresztalakban van épitve, 1672-
böl 's a' hires unterwaldi szent a' csodatevő Nicolas 
von der Fiüe, vagy népnyelven Brúder Klaus arcz-
képével, ruháival, ereklyéivel, 's csodatetteinek 
durva rajzolataival ékesítve. Miklós atya 1417-ben 
született kegyes szülőktől a' Loevenbrugg-családból, 
minden kitűnő hajlama mellett a' szemlélődő, ábrán
dos életre : fiatal korában szép nőt keresett 's tíz 
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gyermek atyja lett; harmiucz éves korában a' zlirichiek 
ellen harczolt* e" háborúban apáczákat menteit meg 
a' fejökre gynjtolt lángok közül. 's honfitársai tisz
teletét bírva vonult családéval azon helyre , mellyel 
„auf der Flnenelr* (a' sziklán) neveztek. Innét neve> 
Ötven évig levén polgár, katona, férj és atya , kifej
lett ábrándos szellemét követve, öreg korára remete 
lett , és családját végkép elhagyta. A' Melchthalnak 
vad magányába vonulva, annyira megtanulta a' fiatal 
kora óta gyakorlott koplalást , hogy végre csak szenl 
ostyával élt. Faágak 's mohából épített kunyhóban 
lakott, mellyben fel nem állhatott *s ki nem nyújtóz
hatott, Anachorétai erényei 's betegek körül mutatott 
sikeres eljárása csak hamar bucsűsokat vontak körébe 
a' legtávolabb vidékekről, sőt kormányférfiak 's 
tisztviselők is kikérték tanácsát. De legnagyobb fokra 
emelte hírét rögtönzött fellépése a' schweiczi canto-
nok stanzí gyűlésén , hol a' szövetségesek dühösen 
Összevesztek, ''s remegve sejté mindenki, hogy mit 
Ausztria "s Burgund nem tehettek, megteszi a' visz-
szavonás átkos szelleme. Bár írni 's olvasni nem tu
dott, hatályos szavai, ösz fürtéinek és szigorú ar~ 
czának tiszteletes tekintete ugy lecsillapiíá a' íelzű-
dult kedélyeket, hogy nem sokára a? környék öröm
harangjai Schweicz kibékülésének ünnepét hirdetek. — 
1487-ben halt meg alacsony cellájában, kövánkosáu. 
"s 1669-ben íratott szentek közé IX-ik Kelemen 
által. 

A1 lungerni tóhoz értünk. Lungern Ünterwalden 
felső részének legnevezetesb helye 2310 láb magas-
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ságban* a'Brünig hegy nlalt • nii'll\ r" rantnnl Bern
től olválaszlja. E" gyönyörű tó >zépséir<MÍ h-láidozá a* 
nyereségvágy, *s átfúrván a' Kays^r-i^iu n^o-vef. 
melly éjszak felöl felelte álh Icercszlé u rao-\o(ró 
víztükör egy részéi, melly most 20 lábbal íila<'«<>~ 
nyabb, mint előbb. E' lecsapol;!? állal vi->za!;is>-í(«> 
tekintetei nyert, de a' Inngerniek is kivívlak nchány 
száz holdat. Oly felségsértés a' természet ellen csak 
Helvétiában bocsátható meg, hol olly nagy bősége 
van szebbnél szebb tavaknak, *s olíy szüksége a' 
rnivellietö haszonvehetö földnek. A' hmgerni nyájak 
számához mérve igen kevés legelője volt a1 tó szépsé
gével jóllakolt községnek 9 a1 völgy feneke nagy 
részben a' háromnegyed mértföldnyi hosszú 's egy 
negyednyi széles tóviz által levén elfoglalva; a' le
eresztés lehetségesnek találtatván , 1790-ben elkez
dettek a' munkák Deggeler vezetése alatt, de akkor 
siker nélkül. 1834-ben fogtak njra a' nehéz válla
lathoz , és Snlzberger mérnök végre is hajtá azt. 
1836-iki jan. 9-kén álgyulövések hirdetek Unter-
waldennek, hogy a' nagy munka létrejött. 

Lungernben leszálltunk a' kocsiról, 's hegy
mászó botjainkat kézbe ragadva, gyalog indultunk 
a' Brünigen keresztül a' 3y2 órányira esöBrienzfelé. 
Holminkét már előbb Lncernból küldök Interlakenbe, 
hogy minél könnyebben utazhassunk, — apró pog
gyászunkat jó kedvű élénk kalauzunk hozta utá
nunk, \S ebédre megérkezénk a' gyönyörű brien-
czi tó partjára, átlépve a' szegény Unterwalden-
böl a' protestáns és gazdag Bern cantonba, és a' 
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Bellevue fogadó ablakából, hol a5 gőzhajó állomás 
helye is van, kiterüle elbájolt szemeink elölt a* kies 
vizmedencze, mellynek olly meleg, szívhez szók* 
jelleme van, hogy az utas azonnal nagy hajlandósá
got érez hosszasb időre itt ütni fel sátorát. 



IX. 

IDYLL A' BERKI FELVIDÉKEIK. 

E napok valának ellem legszebbjei, gyönyörű alom 
az élet prózájában, millyenre örökké jól esik visz-
szaemlékezni. Sajkára ültünk. Brienzben minden ház
nak van sajkája, 's e' sajkákat fiatal leányok keze 
hajtja , kik még kecskéiket is vizén viszik legelőre. 
Ezáltal a' tó nagyon szépítve 's lelkesítve van, és 
semmi sem lehet regényesb, mint szép nyári estén, e* 
könnyű sajkák tánczát látni, mellyet éneklő fiatal lá
nyok vezetnek, látni a'sajkák barázdáit e' csöndes 
aznr lapon; hallani az újongó hangokat , az evezö-
lapátok kimért locscsanásait, a' Giessbach zuhatag tá
vol zúgását, látni a' környező hegyek koszorúját, e' 
gazdag növényzetet, melly a' szelid éghajlat alatt 
buja kövérségben díszlik, a' nagy diófákat, mellyek 
a' víz fölébe hajolnak, 's leveleikkel annak habjait 
csókolják. Öt brienzi énekes lány kíséretében evez
tünk a' túlsó partra, Giessbach zuhaiaghoz. Mi édes 
elzárt hely! boldog szerelmesek tanyájául alkotva a 
természettől. A' kis zöld tó 2 % órányi hosszú, nem 
egészen egy órányi széles; nyugotdéli végén kis tá
volban látszanak Iníerlaken palotái. Déli partja, hol 
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a' Giessbach e/üst szalagja zúg-. vadabb helyekkel 
van beszegve, mini a* szelíd éjszaki, hol Brienz há
zai feküsznek. Aranynap volt, mellynek hevét a' ví
zi szellők kellemesen mérséklék, 's míg a'szelíd hul
lámok a* testet kellemesen ringaták, lelkem az éne
kesnők nemzeti dalain ringatózott, kiknek njongó ria-
dozását a' partok viszhangja liosszu változatokban 
iizszerezé. A' berncantoni preíestans lakosság egész 
létében 9s viseletében sokkal vidámabb ?s fesztele
nebb , mint az ős cantonok vakbuzgó, szigorú la
kosai. A' lánykák fején eleven , nagy karimás szal
makalap ült , el nem takarva gazdag hajfonadékai-
kat; tiszta hófehér ingeik 's fekete bársony mel
lényeik igen ízletes ellentétban valának, 's bár ar-
czaikat olly szépnek nem mondhatni, mint a' bri-
enzi hajóslányokról szállongó hir festi, de szép bőr
szín , élénk szemek, oz-könnyüség a' mozdulatokban, 
eröSj de karcsú testalkat mindnyájok tulajdona. Olly 
jól illett szőke hajcsomóik felibe a1 szalagos 9 virágos 
sárgakalap \s karcsú derekaikra a' kis selyem kötény! 
— Napon és szélen tanyázva olly szép bőrűek ma
radnak , hogy sok salonhösné megirigyelhetné; iz
mos gömbölyű karjaik könnyűséggel vezetik az inga 
csolnakot, megtestesült egészség üli arczaikat 's sze
meiket, minden mozdulatuk kellem 's elastieitás; tisz
ták, mint vízi nymphák, 's midőn erős éles kiáltásaik
kal a' hegyek riadozó leányát, a' viszhangot fellár
mázzák szendergéséből, valóban az ősvilág nymfái-
hoz hasonlók. Kiszállván a' Giessbachnál, Scliweícz 
egyik legszebb zuhatagának hatalmában gyönyörkö-
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dénk. A' csinos Zuzi karon fogott, 's felvezetett a 
zuhalaghoz, hol most egyszerű kunyhóban creg éne 
kes család lakik , e"' magány Ossiánja, ki egyszers
mind fnsiíökkel szolgál. Az alsóbb zuhstagok körül 
s^ép ültetvények díszlenek ; a' felsőbbek vadabb ma
gányban rohannak íe a' sziklákon, 9s egy galleria ugj 
van épilve, hogy a' rohanó vizárnak egészen alá le
het menni, 's a' zuhatagot maga feleli 's előtt látja 
az ember tajtékozva és zúgva alá hullani. És e1 hüs, 
merész állomáson kinek lelke ne szenderülne édes ál
mokba? kinek képzete elölt ne kelnének szebbnél 
szebb ábránd-képek ? Hosszu kellemes üt tanyázás 
után, miután a'bérezek fűszeres teje enyhité szomju-
ságonkat, visszaindultunk, ismét énekszóval, 's most 
már vígabb csacsogás köz! a' hotelbe. De ezen idylli 
élet sokkal jobban tetszőt!, mintsem róla olly könnyen 
lemondhat! imk volna. Üjra csolnakozni mentünk az 
est aranyában ragyogó tótükörre, *s csak késő hold
világgal térlünk vissza. 

Következő napokat a' hegyeken töltök, örömtől 
's kéjtől dagadó keheik!, ujongó gyönyörélvezet
ben, természetimádók. Lóháton indulván el Blevrin-
génből, melly szomszéd Bricnzzel, Reichenbach zu
hatag, Rosenlani gletscher, Grindelwald, Wengern-
alp 's Lanterbrunnen felé harmadnap estvére lovagol
tunk be az iruerlakeni paloták közé. Reichenbachnál 
a' világ legszebb znhalagainak egyikét láttuk, 's ró
zsás reggel levén, habjain isten kegyelmének hélszi— 
nü zálogát , gyönyörű szivárványt ; Rosenlaninál 
Schweicznak iegkékelm jegesét. Grinclehvaldnál a" 
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völgyig lenyúló jegeseket virító zöldség szomszédsá
gában, Wengernalpon hólavinákat,'s az ezüstkoronás 
Jungfrau hótérdei elölt szerelemben sunnyogó Mön-
chöt, melly reá, szűzi fönségéböl, haragja hógör-
getegeit küldi alá; Lauterbrunnennél a1 legmagasb 
vízesést, a' Slaubbachot, melly 900 lábnyi magasról 
omolván alá, füstté válik 9s kiterített fehér fátyolhoz 
hasonlít, mellyet a' kaczér természet barna bérczszál 
derekára fűzött, vagy Byron sötét phantaziája szerint, 
azon halvány ló farkához, mellyen a' halál lovagol. 
Hallottuk Wengernalp alatt a' havasi kiirt zengését, 
mellyet a' bérezek megtisztulva 's mintegy tündéri 
varázs által mennyei sphoeradallá változtatva ver
nek vissza; hallottuk a' Wetterhornról lerohanó gör
getegek távol dörgését. Ezen hegyi sétához hason
lítható gyönyör nincs több az ég alatt. Okos lovaink, 
hegyen völgyön keresztül, szoros és meredek szikla-
utakon, diplomatához illő vigyázattal léptettek, 's mi 
aggodalom nélkül adhatánk át magunkat e1 tekintet 
kéjének. Ollykor leszálltunk 's lábaink havasi rózsá
kat, geumokat, rhododendronokat, ibolyákat tapodá-
nak, majd ismét felültünk nyergeinkbe 's álmodozva 
hallgatánk a' legelő csordák és nyájak csengetyüit, vig 
pásztorok hanglejtéseit, a' patakok 's zuhagatok örök, 
mindig egyforma moraját, 's az ezekből támadt nagy 
természeténeket. Láttunk zergét az ormokon; taracz-
kokat sütteténk el 's a'százszoros dörgés lassan elhaló 
hangjain lelkünk is a' távolba szállongott; köveket gör-
diténk a' mélységbe, mellyeket az utolsó ítélet napja 
talán ugyanazon helyen fog találni, Brienzhöl Meyrin-
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génbe, mintegy 3 mértföldnyire, elég jó kocsiút ve
zet. Ez a" gyönyörű Oberliasli völgy, mellynek e' 
része Meyringenröl neveztetik 's melly egész Vallis 
határáig nyulik. Nincs völgye Sehweicznak, melly ma
gában több szépséget egyesítsen. Zuhatagainak nagy 
száma 's különfélesége, hegyeinek majd merész, majd 
kellemes arczulata, hol a' növényzet minden foko
zata feltaláltatik legbujább gazdagságában, a' vadnak 
és szelídnek meglepő ellentétekben 's áltmenetekben 
feltünedező, és kimerithetlen változatai boldoggá teszik 
a' vándort. Itt terepély fakoszorú árnyékolja a' sze
szélyes alaku sziklát, mellyböl játszi zuhatag ezüst 
fonala ömlik; könnyű vizsugárait szellő hintálja a' fű
szeres légben; amott egy másik vízesés vad zúgás
sal tör le a' bérczoldalról 'S tajtékkal fedi a' sziklafa
lat. Tiszta"s átlátszó patakok csergedeznek lágy mo
rajjal bokrok 's virágok közt, felettök egyszerű, fes
tői hidacskák; vidám gyermekek játszanak az eleven
zöld gyepen j vadrózsák illatos árnyában, 's körültök 
fiatal kecskék ugrándoznak. —Meyringen maga csinos 
faházakkal bir «, mellyek szép diófák árnyában nyu-
gosznak, 's erő és szépség által kitűnő lakosokkal. 
— A' távol jegesek örök vízmedenczéiböl lefolyó pa
takok közt legszebb zuhatagot képez a' Reichenbach, 
melly a'Schwarzhorn lábainál ered *s a' rosenlaui je
ges vizét magába szedi. Meyringen szép völgyébe 
törekedve a' gátoló sziklákról, öt zuhatagot alkot, 
mellyek Schweicz legszebbjei közé tartoznak. Mind
egyiknek saját jelleme van, 's minden izlést kielégít. 
Legnevezetesb a' legutolsó vízesés. írisz kedves tűk-

6* 
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re, mellyben reggelenkirí I hélszinü pompáját mutogatja. 
Alig tudtunk megválni a' bájos vízi nymphálól, min-
fán egy csinos papnéjálól a1 bérezi Flórának, ki a' víz
esés pariján lakik, havasi virágok gyűjteményét vei-
lünk emlékül e* boldog napokra 

Előttünk emelkedék a" Welihorn £100 \s a' távo
labb Weüerhorn 11.450lábnyi magasságában a' len-
gerszin fölött, mellyek nagyszerű bérez- és jégtöme
gei álomképekként vannak festve az ég azúrjában, '$ 
feléjük körül könnyű , fehér felhők tanyáznak. A* 
jobbról esö Wellhorn és balról fekvő Nellihorn közt 
van a' rosenlaui jeges, ezen dicső környezet igaz
gyöngye , 's legszebb Schweicz jegesei közt. Kisebb 
bár a' grindelwaldi jegeseknél, de híres kitűnő kék 
színéről 's jégboltjainak hasonlilhallan tisztaságáról. 
Beszálltunk az azurkék szentek szentébe; egy kis 
hideg mennyország ez.'s isten csak illy ablakokon néz
het ki egéből, mint e1 kék hasadékok; a' mesék tün
dérei illy kastélyokban lakozhatnak. Áz alóla kiszi
várgó viz iszonyú sziklamedrei vájt magának, bor
zasztó pokolnyilásl, mellybe vad kedvteléssel gör
gettünk szikladarabokat. A"' jeges fölölí emberfej ala
kú sziklacsúcs néz alá a' jégmezőre. E' rémes fej, 
meilynek kiismeréséhez semmi képzelödés sem szük
séges — olly tisztán ki vannak rajta fejezve minden 
egyes részek, szem, orr, száj, ajak — örökké és 
mozdulatlanul néz, midőn az emberek alusznak, 'sa ' 
holdat és csillagokat fellegek borítják is. 

Sok ezerén bámulják a' jegeseket (glacier, glel-
scher), de kevesen ismerik azok eredetét.'s termesze-
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lói. Közönségesen ig-y nevezik a1 hóval \s jéggel bo-
riloll hegyeket, mellyek a' havasok lánczál alkotják. 
De ezek szorosb értelemben nem g-lelscherek. A' va~ 
lódi gleischerek a' magas völgyekben származnak, 
hol folytonosan Iszonyú kógörgetegek ro:annak le a* 
környező bérezek csúcsairól. Itt a' aihellen magasságra 
torlódóit hó részint elolvad a' nyár meleg napjaiban , 
's az ezen olvadásból származó víz el nem folyhatván, 
átjárja a' havat, melly el nem olvadhatott 's jégtö
meggé változtatja e' magas vidékek hossza telein. 
Ezen jégtömegek, mellyeknek alsó része különösen 
szilárd és átlátszó, rendesen a' hegyhajlásokon fe
küdvén , a' völgyek feneke felé nyomulnak. E' nyo
mulást segíti a' tömérdek hőtömegek súlya, mellyek 
felülről reájok nehézkednek.'S az iszonyú teher majd 
észrevehellenü!,majd ismét iszonyú zugással's ropo
gással tolul lefelé , a' mi hihetlennek látszanék, ha a' 
föld melege a7 jegel alulról olvasztgatván, nagy üre
geket nem okozna, mellyek az érintési pontokat "s a* 
súrlódás ellentállását kevesbítik. A' víz 's összenyo
mott lég hatása bevégzik e' működést, 's a' jegesült 
tömegek, fagyökereket és szikladarabokat sodorva, 
rohannak a' mélyebb völgyek, az emberek lakai felé. 
A' jég ezer meg ezer nyilasban pattog fel, 's iszo
nyú hasadékok tátogatják ásítozó szájaikat. Ha a' 
föld nem annyira meredek, a' mozgás is lassúbb, 's 
a1 repedések kevesbek, de ha az egyenetlen 's hir
telen hajlású, a' jéglorlatok törnek, zúzódnak, egy
másra halmozódnak, 's a' hasadékok is számosbak, 
mélyebbek és változékonyabbak. A' jég felülete cso-
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dálaíos alakokat ölt, a* jég viz, eső "s napsugarak 
hatása által oszlopok 's pyramidek millióit mulatja, 
mellyek ollykor 50 lábnyi magasságnak is. Némelly 
jegesek felülete szennyes barna , másoké kövekkel 
van borítva, mellyeket magokkal ragadtak, 's miket hó-
görgetegek, záporeső 's vihar szaporítnak. Ezen óriá
si jégtömegek végtelen nagyságra nevekednének, ha 
egyéb természeli okok folytonosan nem működnének 
kevesbitésükön. A' kigözölgés 9s nap melege kívül
ről fogyasztja őket, a' föld melege télen nyáron ol
vasztja az alsó részeket. Ha némelly nyáron megfo
gyatkoznak , mocsárt és romokat hagyva magok he
lyett , más években ismét áthágják régi határaikat, 
elözönlik a' zöld réteket, 's elsodorják az erdőket és 
mindent, mi ntjokban van. — A' gletscherek bölcsője 
tehát mindenkor az örök havak országa, sokszor 7— 
8 mértföldnyi hosszaságuak, 's 5—600 lábnyi vas
tagok. Keblökben meg nem szűnő moraja zűg és sus
torog a' származó vizeknek, mellyek végre a' jege
sek alján kitörvén,nagy folyókká erősödnek, itt van
nak a' kimerithetlen vizmedenczék, mellyek Helve-
tia folyóit táplálják. A' kiserkedő víz szine minden
kor szennyes fehér, melly csak későbben tisztul meg. 
Ott, hol előtörnek a1 jégtömeg alul, magas boltoza
tokat alkotnak (gyakran 80 — 100 láb magasakat, 50 
60. 1. széleseket) 's ezen boltozatok azúr barlangja, 
átlátszó falai, tündéries csillogása adnak olly szép 's 
érdekes tárgyal a' bámulásnak. 

Éjünket illy felséges nap után Grindelwaldban töl
töttük , a' medvénél. E' magasan (3250. I. a' tenger 
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fölött) fekvő falu, mellynek levegőjét e'magas hely
zet 's a* szomszéd jegesek igen hűssé teszik, feslöi 
faluinyhókból áll. Lakosi mind pásztor nép, 's lege
lőin nyáron át 6000 marha edöng. A' schweiczi fahá
zak igen jól illenek a' környező természet ölére : né-
mellyek igen ékesek, sőt czifrák. Ízletes karzatok
kal. Némellyiken bibliai 's egyéb szent és bölcs mon
dásokat *s képeket láthatni, mellyek Schiller szép 
leírását juttaták eszembe: 

Da steht das Haus, reich wie eín Edelsilz 
Von sehonem Stammholcz ist es neugezimmerí. 
Und nach dem Richtmaass ordentlich gefügt; 
Von vielen Fenstern glanzt es wohnlich heli 
Mit bunden \Yappenschildern ist Js bemalt, 
Und weisen Sprüchen, die der Wandersmarm 
Venveilend liest und ihrea Sinn bewundert. 

A' grindelwaldi magas völgy déli oldalát három óriá
si bérez alkotja, az Eiger, a' Mettenberg, melly a' 
Schreckhorn talapzata , és a' Wetterhorn; e' három 
hegy közt ömlenek alá a' grindelwaldi jegesek egész 
a ' völgybe, a'zöld rétekig, hol nők által is igen könnyű 
szerrel láthatók 's megjárhatok. E' jegesek kifolyásai 
azon iszonyú jégmezőnek, melly a' berni havasok leg-
magasb völgyeit elfoglalja, 's egész Vallisba beterjed 
10—12 mérföldnyi hosszaságban és szélességben, 
hol bérezi saskeselyen 's vadászok által a' járhatóbb 
hegyekről elüldözött árva zergén kívül semmi élő 
lény, hideg szelek zúgásán, 's rohanó hólavinák és 
jégtömegek dörgósén kivül semmi hang. — A' grin
delwaldi jegesek különös szépsége abban áll, hogy 

file:///Yappenschildern
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a'fehér jégmező zöld szinbe van, mintegy rámába, 
foglalva. 

Világos holdéj ragyogóit; a' hideg, kopasz völgy 
feleit , de illy környezetben nem a' szokott szelíd 's 
engesztelő, hanem kísérletes és nyugtalanító halassal 
volt álmatlan szemeimre. Az ezüst koronás havasok 
tündéri fényben merenglek, 's a' bércsvilági mytho-
logia óriásai és törpéi, jótékony 's gonosz szélieméi 
vad tánczot jártak a' légi csúcsokon 's a' jégtömegek 
azúr palotáiban. Mintha reám ragadt volna az ober-
landi nép babonás hne, a' druidák korának a' Iiavasi 
lakosok közt máig is élő 's a' keresztyénség állal ki 
nem irthatott hagyománya.— E5 nép képzelődése mai 
napig is örömest foglaikodik a' havasok erdői-'s bar
langjaiban lakó kísértetes lényekkel, mollyek majd 
jótékony nemtök, majd boszuálló 's irígy törpék. 
Főszerepet játszik e" lények közt a „havasi király" 
(Alpenkönig)5 ki csak akkor árt, ha ingerelteiik, kü
lönben védi a'jókat's azokat, kik iránta hálával visel
tetnek; táplálja a" kutakat s forrásokat, '$ őrzi a' 
nyájakat hógörgetegektöl és a' bérez ormairóli le
zuhanástól. De ugyanő, ha megbántás 's IiákUlanság 
által fölböszül, iszonyu szélvészeket is támaszt, ijesz
tő zúgással robog az ormok 's mélységek feleit, szik
lákat ledöntve ?s erdőket kitépve, és rémitöen bünteti 
azokat, kik vakmerően zavarják légi országa nyu
galmát , vagy kedvencz állataira vadásznak. A' ha
vasi király illy felböszülésének tulajdonítja az ober-
landi nép Schillingsdorf falu elpusztultát, melly a? 

grindelwaldi völgyben feküdt s mellynek csak emlé-
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kezeié él. Ennek lakosi, éj és vész idején, nem fo
gadták be hazaikba a1 kísértő havasi királyi, ^ azál
tal boszüra ingerelték; — kivévén egy jámbor öre
get, ki vendégssereieléért avval lön jutalmazva, hogy 
háza 's földei az általános pusztulásban e >8ii és sér
tetlen maradtak, mert a? havasi király személyesei) 
háritá el azoktól a' lerohanó szikladaraboka!. Egy 
legenda pedig a' „zergevadászróP igy hangzik: 

Egy bátor és szenvedélyes zergevauász annyi 
kedvteléssel üldözött egykor egy falka zergéc a'bér-
ezeken, hogy észrevétlenül eddig soha nem latolt, 
ismeretlen bérezvidékre jutott. Mély völgy vala ez, 
ragyogó hókarimával szegve 9s i eredek sziklafallal 
zárva el; de fenekén íris zöld legelő Jíszleít bájoló 
ellentétben a' környező pusztasággá!, mellyen nagy-
sziiinu 's eddig nem látott szépségű serge békésen 
játszva legelészett. Elragadtatva ez ingerlő látvány
tól, vigyázattal emelé puskáját 's egy lövésnyire kö
zelitett a' legnagyobb zergéhez,de a' mini lőni akart, 
érezmarok ragadá meg karját, mellyböl földre hul
lott a' lőszer, 's ijesztő hang dörge felé: „te vagy 
tehát, vakmerő, ki naponkint megölsz kedves nyá
jamból egy állatot? örülök, hogy megcsíptelek 's bo~ 
szút állhatok rajtad." A'vadász meredő hajakkal for
dul meg, 's lát egy undok törpét, zöldes arczulattal, 
pásztori ruhában, ki aránytalanul nagy kezeiben rop
pant szikladarabot emelj a' szerencsétlen vadászt szél-
jelzúznk Ez látván, hogy a' havasi rémkirálylyal van 
dolga, térdre esett 's kegyelemért könyörgött, mond
va : „szegény ember vagyok 's vadászattal táplálom 
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családomat; éhen keli meghalnom, ha zergéket nem 
lövök." 

.Gondoskodni fogok eltartásodról, de soha se lás
salak többé fegyverrel a' hegyeken.4 

„Eszküszöm a' legszentebbre.44 

Jiiszek szavaidnak. íme egy darab sajt, melly 
táplálni fog téged 's családodat. Csakhogy mindenkor 
hagyj meg egy keveset a' héjából.6 

Ezt mondván a' törpe, eltűnt a' sziklák közt, a' 
vadász pedig örömmel tért kunyhójába, 's boldognak 
érzé magát, hogy élete munka nélkül biztosítva van. 
A' sajt igen jóizü 's kimeríthetlen volt; bár mennyit et
tek belőle estvénként, másnap reggel egésznek ta
lállak. 

Hetek multak, a' táplálék nem fogyatkozott, de a' 
vadász, unva munkátlan életét, napról napra sötétebb 
lön, és sóhajtva pillantott falon függő puskájára. Egy 
reggel, midőn búsan ült háza előtt 's epedve nézett 
az ismerős sziklákra, merész örömei tilos tanyájára, 
közel bérczen kövér zergét láta ülni. Ellent nem áll
hatván a' kisértetnek, puskáját ragadta, 's könnyű 
szerrel elejtette a' derék vadat. Míg húsa tartott, fe
lejtve lön a' sajt. De midőn ismét éhez akart nyúlni, 
ijedve látta hűlt helyét. Következő napokon tehát éh
ségtől kényszerítve, folytatta zergevadászatát, azon
ban gondosan kerülve a' helyet, hol a' törpével ta
lálkozott. Zerge ugrott fel előtte, szép, millyet még 
soha se látott, 's ö hevülve kergeté nyomát. Estal
kony lön, 's mielőtt jól észreveheté, vigyázata da
czára a' rémhelyen volt, vissza akart futni, de a' szép 
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zerge megáíla előtte; 's ö* le nem győzhetve régi 
szenvedély csábját 's az éhség tanácsát, épen elsüt
ni készült hü fegyverét. De e' perczben megjelent ol
dalánál a'sértett havasi királyos mig ajkai a* hegyek
től viszhangozva dörgék:„ez az esküszegök bünteté
se" — a1 vadász kísértetes erőtől sodortatva rohant 
a" mélységbe. 

Másnap a" wengernalpi vagy kis scheidecki foga
déban ebédlénk , szemközt a' 13,748 lábnyi magas 
Jungfrauval,mellynek Európában negyedik helyen ál
ló magasságát először két Mayer testvér hágta meg 
áarauból, 1812-ben; 's ennek kisebb csúcsával, a' 
Silberhornnal, a' két baráttal (möneh) 's két óriással. 
A' berni felvidéknek e' legmagasb, 's örök hóval és 
jéggel fedett havasait a' trumlateni mély völgy választja 
el a' Wengernalptól, mellybe a' lerohanó hógörgete-
gek hullanak. — Byron itt irta, a' természet legna
gyobb jelenései közt, Manfrédje egy részét, itt irta 
keserű sorait: 

,,Ye toppling crags of ice? 
Ve avalanches, whom a' breaih draws down, 
ín mouDtairious o'erwhelming, come and crushmeiW 'sa'L 

Ez a' legalkalmasb pont a' lehulló lavinák látására. 
Vártuk őket, de nem jöttek. Csak távol görgetegek 
dörgését hallottuk. Pedig nyári deleken ritkán szokott 
mulni negyedóra a' nélkül, hogy a szüzleány havas 
vállairól rohanó lavinák robaja ne zavarná a' bJrczi 
magány hallgatagságát.— A' milly vidám 's mosoly
gó természet virul, a' milly élénk örömzaj zsibong a9 

meyringeni kies völgyben: olly rémes halálcsönd 
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uralkodik e' magasabb vidékeken. Az ulas, ki a' nagy 
havasok, ez örök hóval 's jéggel fedett hideg óriások 
közelébe* azon vonalon , meddig a' növényélet tar^ 
túllépett, nyomasztó aggály, csaknem rémület benyo
mását érzi kebelé-:; a' aé ly 5 síri hallgatás, melly e" 
rideg kopár helyeken , végtelen lel lanyáján , ural
kodik, ugy tetszik, soha ssni szakadand félbe. De 
egyszerre süket ziigás iámad, mellyel azonnal menny
dörgéshez hasonló lárma kisér. A1 meglepeti utas 
nyugtalan szemmel néz föl a' bérczekre, mellyek 
szaggatott ormai mozdulatlanul állanak, 's mik felett 
az ég tiszta azúrkék. Végre kis porfelleget vesz ész
re, melly a' magasság hótorlatain emelkedik, 's ezüst 
vonalat lát legörgeni,o!Iy csekélyét 's könnyűt, hogy 
nem hiheti, mikép az oliy iszonyu lármát okozha
tott. Az a' görgeteg. — Honnét e' dörgés ? hogy 
eredhetett e' maroknyi hóból 's könnyű füstfeüegböl 
olly nagyszerű lárma? — de ha távcsőn keresztül 
vizsgálja a' tüneményt, a' porfelleg helyén iszonyú 
jég- '3 hótömegeket Iát, mellyeknek egy darabja ké
pes házakat 's fákat sodorni el. E' nyári görgetegek 
nem veszélyesek és sohasem érik el a' lakott helye
ket. Annál rémesb pusztításokat okoznak a' téli lavi
nák, mellyek annyi gyászos nyomokat hagylak a' 
bérezés Schweicz történetében. 

Egész bernfelföldi uíamban semmi nem bájolt el 
annyira, mint a' lauterbrunneni völgy, meredek szik
lafalaival, mellyekröl a' Staubbach 's több hasonló 
kecses vizzuhatag hull alá. De nincs is Schweicznak 
látogatottabb völgye. A' felette égbe meredő ezüstös 
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Jungfrau felséges tekiiilefe , 's a' Slaiilibach idylii 
szépsége két oliy kép, raelly álmok tündén;rsz,'gából 
von átvéve. A' Staiibbaeh, Pletsohberg nevű szikia-
ról omlik. 900 1. magasról, (iz perczn ire a" lauíc— 
brunncni fogadóiéi Semmi szebbet k é p z ő i nem le
hel 5 mint e' karcsú ezüst oszlop, c' millió y .'^szikrák 
ragyogása. Esése közepén számos apró srjárLa osz
lik, meilyek ismét számtalan vizatomokra porlanak, 
finom, csaknem láthallan felhőkké válván, mire a' 
földre érnek. A' szellő szeszélyesen enyelgő játékot 
íiz a' karcsú, Iengeleg nymphával, szünetlenül vál
toztatván hajlongásait's alakjai. Közelről nézve, moz
gékony szivárvány színeiben gyönyörködik a' bámu
ló természetbarát, 's ha nem fél egy kis átázástól, 
alá állhat a' permetező zuhaíagnak , szorosan a' 
szikla mellé. Kijebb állni nem tanácsos , mert olly-
kor köveket és fagyökereket sodor magával. Zápor 
mán a1 lenge vízsugár megerősödik, ?s zűgó félel
mes víztömeggé lesz, örömére azoknak, kik a' kar
csú , kelíemteljes könnyűséget, nem szeretik, 's kiket 
bánt ez aránytalanság az esés magassága 9s a* víz
tömeg csekélysége közt. 

Innét már jó csinált ut vezet Interlakenbe; vala
mint Grindehvaldból is. Oldalt hagyván az unspun-
neni vár romait, meilyek, ellentét állal, élénken tün
tetik elő , milly töredékenyek az emberi kéz müvei, 
milly múlékonyak a' földi hatalom álmai, míg a' Jung-
fran, a' mindenható természet erejének roppant em
léke, örök fénynyel koszorúzva ragyog — 3 óra alatt 
kényelmesen helovaglánk a' tiszta angol tanya, ín-
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terlakenhe, inellyet e* vándor nemzet csaknem egé
szen bérben fart, és bucsiít intettünk a' tündérvilág
nak , mellyböl ki keile lépnünk. Olly jól esett e* he
lyeken Byron és Rogers, és Schiller gyönyörű he
lyeit olvasni 's alkalmazni, 's elmondani, a' palota-
sorok közé érve : „Ihr Mattén lebt wohl! ilir son-
nigen Weiden!-4 

Hogy ne szeretné a5 sehweiczi, ha szinte a' hon
szerelem ösztönszerű érzelme nem lenne is a' szívnek, 
e" gyönyörű 9 e' zengzetes, e' vele mintegy együtt 
érző hazát ? e' hegyeket, mellyek dalaira felelgetnek? 
e földet, melly a* természetnek iily nagyszerű temp
loma?—- Innét azon gazdagsága szebbnél szebb hon
vágydaloknak, mellyek a' schweiczi dalgyűjtemények 
legszebb könyharmalos virágai. 



X. 

IiXTERLAKEN. THLJM TÓ. BERN. 

Interlakei) , a' szép brienzi 's thűni tavak közé 
helyezve 's Unterseevel összekötve, egészen hason
lít egy tiri fürdőhelyhez. Teli van fogadókkal 's ven
dég- és étkező házakkal, hol leginkább angol csalá
dok tanyáznak. Egész vidék müveit kert , felséges 
kilátással a' laaterbrunneni völgy hosszában a1 csillogó 
Jungfrau havas vállaira. Utczáit öreg, lombos diófa
sorok árnyékolják , 's házai kényelemszeretö külföldi 
családok számára elkészített nyári kertiházak levén, 
egészen elveszte schweiczi jellemét. Az Interlaken-
hotel 9 hol szállva valánk, egyik legjobbjai közöl 
Scbweicznak. Késő estig bolyongtam a' holdvilágon, 
nem tudva megválni az élvezettől, mellyet az ó diófák 
lombjai közt átragyogó havasok tündéri arczulata 
nyújtott. 

Itt rs mindenütt az oberiandi utón, egész rakhe-
lyek vannak apró csinos famüvekböl, mellyeket az 
utasok emlékekül visznek magokkal 's egész Euró
pába szétküldenek. — Az utazási élvezetet gyakran 
zavarja az e' vidéken már szemtelenül űzött örökös 
koldulás. Ollykor epret árulva , majd forrásvizet 
kínálva, birkózva, marmotát 's havasi nyulat mnfo-
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gatva 's a* f.5 ele többnyire minden ürügy nélkül 
nyújtják a" lakosok gyermekei as nías felé kezeiket. 
E' vidékek, hol tenger idegen fordul meg, nagyon el 
vannak e* részben romolva, 's e" szemléién koldulás 
ocsmány bélyeg a* berni Gberland népjellemén. 

Átmenvén az Aar hídján ?s IMersee városkán, 
melly szinte tömve van ilí tanyázó 'S az interlakcni 
drága pensío^ázakbai: szállási nem található idegenek
kel, az ide kis félóra távolságra esö magános Nen-
haus Fogadónál Believoe gőzösre ültünk, 's a' gyö
nyörű íbiini kék tavon, melly havasi kilátásai által 
egyetlen egy szépségű ScLweiczban, 's 31 > órányi 
hosszú, Faulensee 's Merligen kezt ~ . órányi szé
les és az Orrnál (Nascn), hol éjszaknyugalra hajlik, 
7^0 láb mély, egy óra alait Thúnba uszkmk. Nem 
messze Neuhaustól, jobbra van a' íiires Sí. Beálus 
barlang, hol a' csodatelteiröl nevezetes legendahös 
szent Beátns lakolt, egy a' keresztyénség első alapí
tói közöl Helveííában. W barlanghoz tolongva járlak 
a" zarándokok. mígnem a* reíbrmaUo korában a' 
berni tanács eltil'á e' bucsiíjárásokat, söt egy idő
re be is rakaíá a' barlang nyilasát. — Ugyan jobb
ra van Oherhofen régi vár roma, balra pedig a 'spei-
zi várkastély, Erlacli-csaíád birtoka, egyiké a' leg
nagyobb berni patrícius-nemzetségek közöl. — A' 
thűni tavon evezni kedves álomhoz hasonul A' kék 
habok azúr tükre mezei lakokkal 's ligetekkel elhin
tett elevenzöid part rámájába van foglalva, egy ol
dalról a'Wandfluh és Beatenberg, másfelöl az Abend-
hero; zárják a" kubaiad. 's ez alacsonvabb hegyek 
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háta mögött a' déli nap sugáriban ííirdö havasok csii-
csai tűnnek elö, valamelly földtúli világ ábrándké
peihez hasonlók. 

Thún szép kis város, a' berni felvidék kapuja 
Bern felöl , 's a' szövetséges cantonok katonaisko
lájának helye, az Aar folyó hoszszában fekszik , 
melly itt omlik a' tóba. Bellevuefogadója, szép angol
kert közepén, egyike a' legszebbek- 's legjobbak
nak Schweiczban. Itt levén bejárás a' hegy világ cso
dakertébe , tömérdek idegen tolong ntczáin 's foga
dóiban, 's azért kereskedése igen élénk. 10 után in
dulván a' főváros Bern felé, 3 óra alatt érkezénk 
oda* Nem lehet dicsérve nem említni a' jeles posta
rendet, 's a9jó utakat, mellyeken egy tömött hár
mas wag^ont öt ló oliy sebességgel ragadott, hogy 
Thúnból 3 óra alatt a' 6 mfdnyire esö Bernben lehe-
ténk. Útközben esik Münsingen falu , hol 1531-diki 
jan. 10-kén azon népgyűlés tartatott, melly a' berni 
patricius-aristocratiát megbuktatá, a' mostani demo-
cratai alkotmányt felállító 's a' hatalmat a' nép kezé
be adá. Előbb ugyanis hatalom és dicsőség kizárólag 
az uralkodó 's egyedül hivatalképes patrícius-csalá
dok kezében volt, mellyeknek legnagyobb része 
most, a' haza javát megsértett büszkesége boszuvá-
gyának feláldozva, haragos visszavonultságban él 's 
lődözi elméssége tompa nyilait a' diadalmas nép ellen, 
mellynek gyermekei, nem levén a' kormányzás sok
százados gyakorlatában, természetesen nem forgat-
haták kezdetben oliy ügyesen a' kormányrudat, mint 
a' „vén farkasok.6' — Vannak e' patrícius-családok 

Tti Tárcza IV. Füzet. • 
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közt , mellyek régiségre nézve a' legrégiebb euró
pai nemzetségekkel vetélkedhetnek ; Erlach, Dies-
bach 'sat. már a' XlV-ik szazadban hősök 's vezérek 
nevei valának. — Bern története egy aristoeraticos 
kormányforma kifejtésének, virágzásának 's elher-
vadásának története, melly végre a' felébredt n^p 
münsingeni gyűlésében találta sírját, 's a' „havasok 
Velenczéje" az egyetlen hasonlatosságot is elveszte, 
melly miatt így neveztetett, t. i. nemesi kormányát. 
A' júliusi napok elvonták Schweicztól az európai ud
varok figyelmét, 's nagyobb eseményekre függesz
tett szemekkel alig vevék észre, hogy a" bérezek 
fiai, nem tartván többé külföldi beavatkozásiéi, több 
mint 1000-en összegyűlvén a' münsingeni mezon, 
kinyilatkoztaták, hogy ha a' patricius kormány javí
tott alkotmányt nem ad törvényes utón, törvénytelen 
erőszakkal is készek azt magoknak kivívni. A' patri
cius tanács katonáiban keresett védelmet, de e1 ka
tonák a' nép gyermekei valának — 's miután nem 
talált menekvést, egy boszus proclamatióban vé
gezte életét. A' canton 27 kerülete alkotmány-
készitö tanácsot hivolt össze, melly munkáját jú
niusra bevégezé, 's a' bernieknek tisztán democra-
tai kormányformát adott, minden polgárt egyenlő jo
gokkal 's kötelességekkel ruházván fel. A' községek 
ős gyűlései választják a' kerületi választó testületet; 
ez, a' canton minden polgári közöl 200 képviselőt a' 
nagy tanácsban, kik magok közé még 40et választ
ván , a' számot kiegészítik, és saját kebelökböl vég
rehajló kormánytanácsot küldenek ki egy schultheiss 
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elnöklete alatt. A' föstátushatalmak működési köre 
szorosan el van különözve. 

Dél 's vasárnap levén, az ntczákon csinosan öltö
zött nép, élénk berni nök roppant száma zajlott, saját
ságosnemzeti öltözetében; 's ez élénkség a' nem nagy 
fővárosnak sokkal nagyszerűbb arczulatot kölcsön
zött, mint terjedelme 's lakosai száma után várná az 
utas. Az Aar folyó által, kedves menyaszszonyként 
van körülölelve 's ennek karjai közt mintegy 100 
lábnyi magasságon fekszik. A'bejárásnál azonnal fel
tűnt a" nagy négyszeg kövekből részvények utján 
épülő uj magas hid, melly az Aar habjai 's a1 bástya
falak alatti házak felett az Aaron túli dombokat & 
város föutczájával öszszekőti. Most még, a' roppant 
mű készen nem levén, le kellé szállni az Aar régi 
hídjára, 's innét, erősített elöfogat segélyével mászni 
fel, meredek utón, mellynek neve Stalden, a ' v á 
rosba. Ez a'város legrégiebb, legkomorabb része. 
— A' környező régi bástyák, harczos idők emlékei, 
mellyekben Bern vitéz fiai annyi lándzsát törtek 's 
annyi vérbiboros höskoszorut vívtak ki5 most e l -
egyengettetnek 's a' korszellem békés és szelíd séta
helyeket alkot belőlök.—A'föutczán meglepő tömeg
ben tűnnek fel a'szilárd, barna, magas épületek, régi 
gazdagság 's hatalom lakhelyei, a' házak előtti oszlopos 
folyosók, mellyek egész föutcza hosszában tartanak, de 
szűkek levén, az oszlopok pedig igen vastagok, nem 
elég világosak; ezen folyosók alatt vannak a" házak a j 
tai, boltok és kereskedések. Kapu, mellyen kocsival 
bejárni lehetne, ez utczán sehol sincs; itt mozog, főleg 

7 * 
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hétköznapokon, midőn a' fényes és rakott boltok 
nyitva vannak, a' város 24 ezer lakosának jó része 
's a' sok idegen csak itt látszik élni, védve naptól 's 
esőtől. — Feltűnők továbbá a' régi kaputornyok; egyi
ken órajáték van, óraütés alkalmával lovas baba mű
ködik , mellyet a' köznép Záhringen Berchtoldnak. 
Bern épitöjének tart^ 's medvék tartanak körsétát; 
másikon szent Kristófnak óriási, durva alakja, desz
kafalra mázolva: a' tereken 's föutczán (Rue gran
dé, és Kue de la Justice) régi kutak 's kutmeden-
czék; legnevezetesb ezek közt a' gabuatéren levő, 
mellyen gyermeke vő Saturnus , az év 's 12 hónap
jának jelképe, áll; egyik gyermekét már harapja, 
még tizenegy részint zsebében 's hona alatt, részint 
körüle van. Mindenfelé, kapukon, kutakon 's háza
kon a' medveczimert látni, 's mondhatni, hogy Bern 
a' medvék városa, mi nem annyit tesz, hogy derék 
republicánus lakosi medvetermészettel bírnának, vagy 
ingerlő szép lányai eléggé könnyük 's elastieusok nem 
volnának, hanem csak annyit, hogy e' jelkép minden 
nyomon észrevehető Bernben,melly nevét is medvéktől 
vette (Bárn). A' monda ugy tartja, hogy midőn Záh
ringen Berchtold 1191-ben a' várost alapitá, e' he
lyen vadászatában egy medvét ölt meg, minek 
emlékezetére az ujdon épült város czimere medve 
lön. — A' szép murteni kapun, melly Freiburg felé 
vezet, két iszonyú nagy bundás van faragva Abart 
vésőjétől; a' Barengrabenben közköltségen medvék 
tartatnak. — Nem leheténk olly udvariatlanok, hogy 
néhány napi Bernben mutatásunk alatt a' városnak ez 
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ősi kedvenczeit meg ne látogassuk. Igen jó dolguk 
van, fris vizök, téres, hüs és tiszta börtönük, ké
nyelmes fekvésök. Midőn a' francziák, múlt század 
végén, elragadák Bern városának századokon át 
összehalmozott, sok milliónyi kincsét, senki nem sirt 
a' városban; midőn elvivék a' medvéket egész vá
ros jajgatott és zokogott, mintha valamelly „publica 
calamitas" történt volna. Egy öreg asszonyság e' 
medvék számára gazdag alapítványt tön, 's, a' vég
rendelet foganatba is vétetett részökre, noha a' meg
holtnak rokoni pert kezdtek a1 medvék ellen, kiknek 
ügyét a' legjelesebb berni ügyvéd oltalmazá 's meg 
is nyeré. Ott hevertek most is nagy kényelmesen a' 
naiv medvefiük, 's az öreg medve kedvteléssel 's 
büszke öntudattal áztatta a' hüs vizben bundáját, mig 
felülről szép berninök gyönge kezei szórtak alá jó 
falatokat az ősi kedvencznek. — Feltűntek végre az 
épületek tömör falain az ablakkosarak , csinos mívű, 
ollykor aranyozott vasrostélyból, mellyekbe a' szép 
házi nők kiülnek kötni, hímezni, olvasni, csacsogni. 
A' párisi nép az utczákon szaladozva él ; a' berni a' 
nyilvánosságot kényelemmel kötvén össze, utczán 
ül. Es ezen szokás az utczasornak különös szép és 
élénk arczulatot ad; az aranyos ablakrácsokban v i 
rágok , 's a' virágok közt fiatal, mosolygó nőalakok! 
— Az utczán fel 's alá hullámzó szalmakalapos, fe
héringes cselédsereg, melly nevet, csintalankodik, 
enyeleg, könnyen ismerkedik, 's itt már francziául 
is csaknem kivétel nélkül beszél, kiegészíti ez ele
ven képet. 
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Leszállván a' nagy utcza közepén fekvő posta -
háznál, Diestelzwang fogadójába menénk, mellynek 
czime: ,hötel des Gentils hommes.' Ennél még előke
lőbbek a' Sólyom, Korona. Ezeken kívül sok ugy ne
vezett „Abbaye" van Bernben, hajdan a' hatalmas 
czéhek tanyái, most szinte részint nagyobbszerü, r é 
szint kisebb vendégházak. Hlyének a' Gentilshommes 
(hol szállva valánk), Szerecseny, Majom, Pfister, 
Metzgern, Webern 's a' L Abbayek. A"' kávéházak 
számosak, de nem fényesek, 's rendeltetésök itt, mint 
nálunk a' sörházaké. Sajátságos helyek a' földalatti 
pinczék, a' köznép mulató tanyái, többnyire a' fo
lyosók alatti lejárásaikkal. Legnagyobb köztök a' 
Kornhaus alatti nagy pincze, hol egy izben wallisi 
bort ittunk, melly édességre hasonló a5 ménesihez, 
de nem tartós. 

Siettünk megnézni az egytornyú (191 1. magas) 
szép góth Münstert (föegyházat), melly St. Vincze 
nevét viseli, 's mellyet 1421—1502-ig Oensinger 
mester 's ennek fia építettek. Gyönyörű portálján a" 
góth faragványok nagy tömege az utolsó ítéletet ké
pezi, mellyet a' művész szeszélye olly vidor és paj
zán csoportozatokkal népesített meg, mikben bámul
va látni a' reformatio előtti szobrászok szabad moz
galmait. A' kor romlott erkölcse 's különösen né-
melly papoké, tág mezőt nyitottak a' művészek szel
lemdús epésségének 5 kik e' föegyház külsejét, bel
sejét teremték. A' portál homlokfalán hármas koronás 
pápa van lángoló pokolba taszítva, mellette egy 
koronás császár csücsül a' melegben, a' másik pedig 



BKRA 103 

annyira el van már sülyedve a' lángokba, hogy 
csak koronája látszik. Ben a' chorus tölgyfadíszit-
vényei közt kapuczinust látni nyilt bibliával, melly-
nek belseje nem más, mint trictracjáték ; ugyanott 
egy szerelmes remete térdre borul egy fiatal apácza 
előtt. Az ablakok üvegfestvényei közt malmot látni, 
hol a' molnárnak öltözött pápa lapáttal hányja az 
evangélistákat garatra, kik megöröltetvén, ostyafor
mában jönek elé 's a' papok által a' szájtátó nép
nek osztatnak ki. Nevezetes ez egyházban Záh-
ringer Berchtoldnak , Bern alapitójának emléke, 
Steiger emléke, és hat márvány-emléktábla az 1798-
ban elesett vitéz hazafiak neveivel, az 1727 töl 
1737-ig Leuw Theophil által készült nagy orgo
na , a' fekete gránit keresztelő medencze, a' berni 
régi aristocratia elkülönzött 's czimerekkel ékesített 
helyei, mintegy kápolnái az ablakokban. Az egyház 
sekrestyéjében régi érdekes szőnyegek tartatnak 
azon időkből, midőn még az egyház katholikusoké 
volt; legérdekesbek azok, mellyeket a' berniek bur
gundi merész Károlytól a' gransoni és morati csaták
ban foglaltak el, 's mellyek ennek sátorát alkoták; 
ugyanitt függnek e' nagyravágyó hős bársonypalást
jai , lótakarói, heroldi öltönyök 's régi gazdag papi 
ruhák, melly igen becses és jól őrzött régiségek, a' 
régi berni dicsőség trophaeumai, csak akkor vannak 
kirakva, mikor az országgyűlés Bernben tartalik. 
Ezen, emlékekkel olly dúsan rakott, szép régi egy
ház 160 láb hosszú, 80 1. széles, 96 lábnyi magas 
terasson van építve , mellyröl gyönyörű kilátás 
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van a1 szelid domboktól égbenyúló fehér havasokig 
magasnló hegyfokozatokra. A' berni havasok egész 
fénysora tisztán látszik 10 órányi távolban *s a' 
feléjek készülőben tilkos sejtelmeket ébreszt, a' ro
lók jövőt, mint mi valánk , édes álmokba ringatja 
vissza. 

Bernben megbecsülhetlen barátot találtunk egy 
már öszfürtös, de fiatal lelkű lengyel emigránsban, ki 
egykor gróf 's hivatalnok, most mint könyváros-se
géd érdemli meg kenyerét a1 szabad Schweiczban. A' 
magyarokat természetes rokonszenvvel szereti, 's ha 
vesztett hónáról szól, most is égő könyek tolulnak 
lelkes szemeibe. A' berni könyvkereskedések igen 
gazdagok, nálunk tiltott könyvek 's torzképek bősége 
teljes és korlátlan szellemi szabadságot jelent. 0 aján
lott a' tiszta fejű 's keblű, egyenes és szives Her-
czoghoz, ki a' főiskolában státustudományok okta
tója. E' lelkes férfitól igen sokat tanulhatánk Bern 
történeteiből, alkotmányos életéről 's földviszo
nyairól. Vezérünk volt a' Tagsatzungba, a' fenyítő 
házba, a' múzeumba, gazdag magyarázattal kisérve 
mindent, mit megmutatott. — A' tehetösb schweiczi 
cantonok főhelyei egyenkint fészkei számos ember
baráti 9 hazafiúi 's tudományos intézetnek; 's Bern e* 
tekintetben főszerepet visz. Á' canton nagy kórháza 
(Insel hospitál), melly 1718-ban állitatott fel, bete
geit saját költségén külföldi fürdőkbe is küldi, egész 
Badenig, mire alig van több példa egész világon. Ezen 
kivftl a' városnak is van külön polgári kór- és sze
gényháza. — Az egyetemnél, mellynek orvosi kara 
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kitünÖleg jeles, reformált magyar ifjak számára is 
vannak alapítványok, mellyek azonban, minthogy 
magyarok nem használják, más honi ifjaknak adat
nak ki. — A' fenyitöház, mellynek építése 700 ezer 
frankba került, több szárnyu igen nagy és erős épü
let, de czélszerütlen azért, mert igen nehéz benne a' 
felügyelés. Általában több tekintet van a* rabok 
egészségére, mint a' hallgatási rendszer szigorú fen-
tarlására. A' rabok, kik takácsok, szabók, vargák, 
kovácsok rs a' t. téres tiszta termekben együtt dol
goznak, 's ez eddig jó ; de együtt is hálnak, 's már 
ez lehetlennó teszi a' hallgató rendszer megőrzését. 
Csak igen terhes, 's javithatlanoknak látszó makacs 
bűnösök tartatnak külön cellákba elzárva. A' nők 
azonban, külön aszszonyi felügyelés alatt, szemérmi 
tekintetből elkülönözve hálnak ; egyébiránt szőnek, 
fonnak 's igen jó színben vannak, noha képzelhető, 
hogy nekik a' hallgatás, melly szegény felügyelőnél 
is együtt sujtja, sokkal nehezebb büntetés, mint a' 
férfiaknak. De legnevezetesb ezen intézetnél az, 
hogy a' rabok, a' cantonnak e' czélra szolgáló jószá
gain , földmivelési munkákra forditatnak, 's e' válla
lat , melly évenkint 9000 fr. tiszta jövedelmet hoz, 
leggyümölcsözőbb a' börtönnek. Szembetűnő a' jóté
kony befolyás, mellyet ez intézkedés a' rabok egész
ségi állapotára gyakorol. — Ez intézettel, mikint azt 
leirám, épen nem lehetne megelégedve az auburni 
rendszer szigorú barátja, annál kevésbé pedig a' 
philadelphiai magányrendszer kedvelője. De az , 
ki magyar börtönállapotot ismer csak, örömmel 
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fogja nézni e' philantropicus szellemű intézetet; a' 
földmivelési osztály pedig mindenkit meglep. Nem 
kell felejteni, hogy 400 rab fölött (ennyi van a' berni 
cantonban) igen nehéz lenne szigorú aubnrni rend
szert hajtani végre; ezen intézetnek ideális tökéle
tességét megközelíteni csak ott lehet, hol kevesebb 
a' rab , és sohasem p. o. a' 800 rabos Bihar vagy 
Borsod megyében. Ha a' javulás czélja e' miatt ke
vésbé érethetik is el, legalább a'túlságos szigorúság 
őrült áldozatává lenni egy tévedt emberi lélek sem fog. 
Egyébiránt minden elkövettetik a' rabok tanítás általi 
javítására. Az imaházban férfiak 's nök ugy ülnek, 
hogy egymást ne , a' papot pedig mindnyájan láthas
sák ; az iskolateremben naponkinti czélszerü oktatást 
vesznek a' gyermekek, az egyes háló kamrák aszta
lain mindenütt biblia's énekes könyv. — A'múzeum
ban nevezetes föld- és ércztani gyűjteményeken kí
vül szép állatgyüjtemény látható; ebben érdekesek 
a' boldog emlékezetű nagy berni medve, a' sz. ber-
nárdihires hös kutya Barry, melly 16 embert men
tett ki a' hó alul, a' már csaknem kiveszett havasi 
sziklabakfajok (Steinbock), a' havasi saskesely, melly 
ollykor kis gyermekeket is ragad el, magános vadá
szokat is támad meg az éhség vakmerő dühével, 's 
egész nyájakat a' mélységbe kerget rémes szárny
csattogásával 's aczélorra élével. 

Mindenek fölött érdekelt azonban a' schweiczi 
országgyűlés, melly ez idén épen Bernben tartatik 
a' 3 Vorort (Bern, Lucern, Zürich) közöl. Üléseit 
az ugy nevezett „aussere Standeshaus" elég szeny-
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nyes rógi épülelben tartja. Az előszobában állnak fon
tos képekkel a' cantonok Waibelei, cantonaik színeit 
viselő tarka köpönyeíkkel. Teljes nyilvány; a' tri
büné mindenkinek tárva áll és számos parasztot lát
tunk figyelemmel hallgatni a' haza ügyeire. Az elnök, 
az öreg Tscharner, berni patrícius család ivadéka, 
schweiczi rosznémetet beszélt, a' követek nagyobb 
része németül, Genf, Vaadt, Freiburg, Neuchatel 
francziául nyilatkoztak 9 kiknek nyilatkozatait azon
ban az elnök németül adja vissza. A' követek utasí
tásaik által szorosan megkötve, csupa mozgonyok; 
ök nem Schweicz követei, hanem megbízó cantonaiké 
's ezeknek kicsinyes, vidéki, féltékenykedő érdekeié. 
A' követ sohasem ugy nyilatkozik magáról, mint ön-
véleményü, meggyőződéssel biró szabad Énről; az 
„én" szóval épen nem élnek, hanem p. o. a' berni 
követ így szól: „a1 szóló berni követ véleménye kö
vetkező 's a' t. ezzel is jelentvén, hogy az utasítás 
minden, a' követ személyes meggyőződése semmi. 
— Nem azon dolgok, mellyeket a' schweiczi Tag-
satzungtól el kellene tanulnunk. — A' nem nagy t e 
rem sárgával van bevonva, pallói szőnyegekkel; a' 
követek zöldbársonynyal borított karszékekben ül
nek 's ülve beszélnek. Öltözetük fekete frakk 's nad
rág , oldalaikon kard. A' tanácskozást nyugalom, sőt 
phlegma bélyegzi 5 semmi sem lehet nagyobb ellen
téte zajos, zavaros rendezetlen országgyűlésünknek, 
semmi elütöbb ennek éljenes, forrongó jellemétől 
— Nem csak hevesebb szevedély kitöréseit nem hal
lottam, de alig egy fölemelt, megnyomott szót. Igaz, 
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hogy a' tárgyak is csekély jelentésűek voltak: 's a' 
lelkesedés leigázására alig vanfoganatosb eszköz az 
utasításnál, melly a'követet puszta eszközzé teszi —Az 
elnök a' terem egyik oldala közepén thrónféle székben 
ül, előtte, alacsonyabb helyen, a' két cancellár, kik 
a' ház jegyzökönyvét vezetik; félkörben, cantonaik 
sora szerint, a' 22 canton első követei, 's a' második 
követek csak ngy szólhatnak, ha az elsők jelen nin
csenek; az első követek háta mögött, külön kis asz
taloknál , a' falak mellett ülnek a' második követek, 
kik cantonaik számára a' hivatalos tudósításokat készí
tik. A' követek napi díja (természetes következmé
nye a' lealázó mandatáriusi helyzetnek, mellyet az 
utasítás ad) 2 lajos arany. — Szokott megszólítás: 
„myne Herren." A' követek a' ház waibelei által 
egyenkint szóiitatnak fel szavazásra, "s kezeik fel 
vagy fel nem emelése által szavaznak igent vagy ne
met ; a' waibel kikiáltja a' szavazatot, a' cancellárok 
egyike jegyzi 's kimondja a' többséget, az elnök pe
dig a' többség határozatát. — A' követek legnagyobb 
része jogtudós ugyan — a' mi magában helyes — de 
vannak köztük kereskedők, föld mi velők, orvosok, 
katonák is* Neuhaus gyámok, Schneider berni kö
vet orvostanár. Mindenkinek nyitva az ut a" legma
gasabb közhivatalokra, ha érdemei 's tehetségei és 
az ezek által nyert közbizodalom feljogosítják. 

Az aargaui kolostorkérdésben ismét nem tudott 
többség alakulni. Félszavazat hiányzik a' többségre; 
mert Basel-stadt és Basel-land, ugy szinte Appenzell 
és Unterwalden (Obwalden és Niedwalden) fél fél 
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szavazattal bírnak. Ha Basel-stadt Basel-landdal sza
vazna, vagy a' valiisi követnek bátorsága volna ha
tározatlan utasítását ugy magyarázni, mint nálunk 
némelly jó akaratú követek szokták, kész lenne a' 
szabadelmíi többség. Neubans, előbbi elnök , szelle
me hiányzott e' diaetán, k i , valamint az öreg derék 
Zschokke is , visszavonta magát. -~ Ha a' schweiczi 
Tagsatzung szavazataira egy pillanatot vetünk, azon
nal feltűnik előttünk az itteni kórállapot legerösb tü
neménye, A' szövetséggyülésen minden , ugy a' 
legkisebb , mint a1 legnagyobb cantonnak, egy egész 
szava van; ugy Bernnek 400 ezer lakosával, Zürich-
nek 220 ezer lakosával 's hasonlithatlan értékű gaz
dagságával, mint a' kis Zugnak 15 ezer, a' szegény 
's néptelen Úrinak 13 ezer lakosával. így gyakran 
megtörténik, hogy a' kis státusok, mellyek összes 
lakosai száma fél millióra megy, leszavazzák szám
szerinti többséggel a' kevesebbségben maradt nagy és 
gazdag cantonokat, másfél milliót haladó lakossággal 
's gátolják ezeket méltányos követeléseik teljesedésé
ben; minek természetes következménye, hogy a"* 
kevesebbségben maradt nagy ós erős cantonok a' 
gyenge és szegény cantontöbbség határozatait nem 
tisztelik, végre nem hajtják* A' kis cantonok több
nyire szegények is , lakosaik műveletlenek, 's egy
szerűségükben fel sem foghatják azon népes és mű
velt cantonok szükségeit, mellyek ipar 's kereskedés, 
tudomány 's művészet fejlettebb fokán állanak. Illyés 
valami gyakran jutott eszemben országgyűlésünkön 
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is, midőn Pestet, Bihart, Borsodot 's a1 t. Turócz, 
Esztergám , 's Torna által leszavaztatni láttam. 

Közelebbi ülésben érdekesb tárgy fordult elő, melly 
gyászos fényt vet a' sehweiczi állapotokra. Schafhau-
sen canton nem akará katonailletöségét a' hadi tanács 
felszólítására kiállítani, 's a' hadi tanács sérelmet csi
nált a' nyakas canton ellen. A' többség elhatározá/ 

Schafhausent kötelessége teljesítésére szorítani. De 
miként? — és itt elakad a' felelet. Itt áll előttünk a' 
sehweiczi kórállapot egész erőtlenségében, a'szövet
ség gyengeségének természetes forrása. Schweicz 
független municipalitások aggregátuma; a' kis respu
blikák megannyi különböző státusczéllal bírnak, mely-
lyeket összeegyeztetni senki sem tud, senki sem bir, 
mert nincs közös kormány, középpontja a'nemzeti ér
dekeknek, mindnyájok javára szolgáló közös alap
törvény. A' honszeretet nagyszerű helyérdekké zsu
gorodik össze. Innét c' vontató, lajhári menete a' 
közügyeknek. Az összes Schweicz javát czélzó intéz
kedések megtörnek, megsemmisülnek egyes canto-
nokbeli szenvedélyes, gyakran önző pártvezérek 
ellenszegülésén. Semmi központi erő , melly ezt 
korlátozza. Ezért Schweiczban máig sem lehetett reá 
menni, hogy a' cantonok bonyolt vámrendszere a' 
közjó tekintetéből szabályoztassék; a' rendetlen ügy
vitelbe rend 's egyszerűség hozassék, a' cantonok 
szerint változó, megtanulhatlan, gyakorlatban bo-
szontó 's alkalmatlan pénzkülönbségek helyett egy 
általános pénzláb lépjen életbe. Ezen előítéletes ra 
gaszkodás az egyes cantonok régi szokásaihoz, ar 
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haladást gátló municipalis hatóság tulságaíhoz egé
szen haszontalan ott, hol hazai 5 szabadon válasz
tott 5 felelős kormány van. — Fiat applicatio ? ha 
ngy tetszik. 
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FREIBURG, LAUSANNE, GENF. 

1 izénkét emberre készített, zöld bársonynyal bevont 
igen díszes három osztályú gyorskocsiban indultunk 
el Bernből Freiburgfelé 's Neuenecknél elhagyván a' 
protestáns, és német berni cantont, átléptünk a' ca-
tholicus , és franezia Freiburgba, melly 84,000-nyi 
népességével Schweiez cantonai közt kilenczedik 
rangú. E' lakosság közöl, kivéve a' morati kerület
ben lakó 8500 reformáltat, a' többi mind igen buz
gó catholikus, 's feltűnő jelenet, hogy mig egyrész
ről e' canton polgári állományára nézve egészen de-
mocrataij hol minden polgárnak egyenlő politicai j o 
gai vannak, és teljes sajtószabadság uralkodik, más
részről mégis e' kis respnblica valódi papuradalom, 
hol az egyházi hatalom a' világit mindenkor legyőzte 
's jelenleg is túlszárnyalja. Freiburg a' megújított j e -
suita-rendnek fővárosa, 's növényiskolája azon Eu
rópa számára, melly ez uj kiadású régi roszlól nem 
irtózik: innét nyúlnak ki más országokba is polyp-
karjai, 's küldetnek szét csemetéi. Az itteni jesnita-
collegiumban ezerkétszáz nemcsak schweiczi, de 
más catholicus országbeli növendék is tanul, 's ebben 
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fekszik halalmok kulcsa. E' csoda állapotot, eczetet 
's olajt illy baráti összevegyülésben, jesuiiauralko-
dás és sajtószabadságot , egy azon köztársasággal 
meg nem foghatja az emberi ész, ?s lehetlen is. hogy 
ez állapot soká tartson. Már is növekszik Freiburg-
ban a' szabadelmüek száma, 's erős befolyást kezd 
gyakorolni a' protestáns cantonok szomszédsága, meliy 
a jelenlegi uralkodásnak nem sokára kétségkívül vé
get vet. 

Pár óra alatt a' freiburgi merész függő hidon va-
lánk 's mit már annyian éreztek , én is érezem. Ked
vem lett volna a' légben lebegő, 145 lábnyi magas, 
és 833 1. hoszn sodronyhidon leszállani^ melly a' r é 
mes mélységben folyó Saane felett képzelhetlen 's a' 
szemtanú előtt is tündéri álomképnek tetsző könnyü-
ségben ing. Mig e' hidat Chaley mérnök el nem ké-
szité, le kellett a' Saane mély völgyébe szállani, 's 
400 lépésnyi távolság megjárására fél óra kellett. Az 
átmenet nemcsak hosszas volt, de a' lovakra nézve 
fárasztó is ; ritkán lehete baj nélkül feljutni. A' ha
zafiak lelkessége meggyőzte az eleinte gyözhetlenek-
nek látszó akadályokat, 's aláírás utján megépité a' 
vassodrony-hidat, melly a' világon leghosszabb, leg
merészebb 5 mert a1 híres Menai híd Angliában csak 
550 L hosszú. Első alapkő 1832-ben tétetett l e , 's 
az elsöláncz 1834-iki jun. 9-én feszítetett ki. Octo-
ber 8-kán teljesen elkészült a' híd, 's 19-ikén fel
szenteltetett. — Mindegyik \égén szép porticus van 
62 1. magasságú; ezek a' hídnak bejárásai'sgyámo-
lai, mellyeken függ; mindeniken két két, összesen 
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négy vassodronykötél van felfüggesztve, mellyek-
nek mindegyike 1056 vasfonálból áll , 's mellyek az 
egész 576,750 fontnyi terhet tartják. A' vasfonalak 
vasíekercsekkel vannak összeszorítva,'s mielőtt ösz~ 
szetétettek , háromszor áztattak forró olajba. A' hid 
építéséhez 42,295 font vas kellett, 's elbir 2,777,300 
fontot. Balra szinte egy másik kisebb, de még ma
gasabb sodronyhid függ a' völgy ürege felett Frci-
burgnak, papókkal és zárdákkal tömött régi városnak, 
igen regényes, és meglepő arczulata van. A' mély 
völgyben folyó Saane (Sarine) két partján épült, 
mellyeket a' mintegy tündérerö által megérczült pók
hálóból szőtt merész hidak kötnek össze, falakkal 's 
tornyokkal van körülvéve, 's meredek sziklák 's azo
kon épült ó-szerü lakok és mély völgyek vizmosta 
medrei, vad erdők és szelid kertek, számos egyház 
és kápolna, nagy sötét kolostorok, mind ez csodála
tosan van egymás mellé szorulva's szeszélyesen össze
vissza szórva és keverve. Ha a' hidon át 's a' hid mel
letti szép fogadó Zahlingerhof mellett az ószerü város 
belsejébe jutottál, mintegy középkorba vagy visszava
rázsolva , mellyen csak alig látható ujabb divat 's 
modor némi szine. Romának sem lehet kegyesebb te
kintete húsvét napján; nincs utcza,hol kereszteket, 's 
szent képekkel bemázolt házakat ne találnál. Élénkség 
igen csekély, mert a' 8000-re menő lakosság elvész e" 
téres ó szerű épületekben, 's annak jó nagy része 
kolostorok celláiba elzárkózva él, Freiburgban min
den 150-ik lakos pap vagy szerzetes levén. Ünnep
napokon, mint mondják, máskép van; akkor a' hall-
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gatag utczákon a' nap mindenik óráján regtől estig 
ájtatos nép vándorol, kivált nőnem, mellyel a' haran
gok ünnepélyes zúgása majd ez, majd amaz oltár elé
be hívogat, mert e' kis városban öt barát- *s négy 
apáczakolostoron kivül 12 templom 's 9 kápolna van, 
Föegyháza Szent Miklós, melly 256 h magas tor
nyával 1182ben épült; hires portálján az épitö művész 
szabad és szeszélyes vésüje éles gúnyiratot fara
gott a5 kor zsarnokaira, 's a' munkás ördögök egész 
erővel iparkodnak az elátkozott trón- és oltárurak 
seregeit pokol tüzébe czipelni, és meg vannak hajolva 
a' sok császár, király, herczeg, gróf, lovag, pápa, 
bibornok, püspök, pap, és barát terhe alatt, ki
ket nagy kosarakban visznek a' lángoló örvénybe. 
A' középkor építészete az emberiség nagyszerű köi-
rása, mellyben azon kor minden gondolata 's érzelme 
olly hiven le van irva 's olly tartósan kifejezve az 
utóvilág számára. A' magas szellemű építészek, kik 
e' gránitkölteményeket teremték, valódi nagy és 
halhatlan költői a' kornak, mellyben éltek, de mely-
lyet szabad röptű lelkük túlszárnyala; ők, midőn az 
egyházak pitvarai, magas boltozati, képzeleldús kö-
ezifrázatai költészetében megörökítek az érdemlett 
gúnyt századuk bűnei 's előítéletei felett, 's köajkak-
kai szólaltaták meg az ébredő nép szabadabb szel
lemét. Guttenbergig az építészet vala általános írás
mód , még pedig ollyan, mellyet censura nem kor
látolt, mig azok, kik a' szabad gondolatot irott könyv
ben bátorkodtak kifejezni, vagy élő szóval hirdetni, 
Húsz János sorsára jutottak, ez építészet szabadon 

8* 
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beszélt, tanított, gúnyolt 's elméskedett, — ídö rö
vidsége nem engedé hallanunk a' Mooser által készített 
híres orgona mennydörgését 's szélvészhangjaií. 

Freiburg a' határ, hol Schweiczban két nemzet 
's két nyelv, u. m. a' német és burgundi franczia, 
egymást érintik, de fel nem oszlatják. A' két nyel
vet elválasztó vonal épen a' eanton közepén megy 
keresztül, magában Freiburg városban is egyik varos
rész németül, másik francziául beszél. A' románfaj, 
melly a 'régi burgundiak titódiból áll, a'fővárostól 
nyugatra esö részt lakja. A' németfaj az ellenkezőt. 
De a' románfajban is három különböző dialectus van; 
a' gruyerij quetzou és broyard, noha mindezen 
részekben a' franczia nyelvet is értik. Ellenben a1 

moratiak, vagy murteliek ugyanazon német szóej
tést beszélik, mint berni szomszédaik. A' eanton e' 
része, mellyen keresztül utazánk, csak kisebbszerü 
hegyekkel van átszegve a' Jorat lánczaival. A' Frei
burg cantoni házak rendesen szinte fából épitvék 
ugyan, de nem olly festői arezuak, mint a' berniek; 
azonban látni már rongyos kőházakat is franczia mo
dorban. 

Freiburgból a'távolabb, de jobb utat vévén, nyu
gatnak menénk Payerne felé, melly városka már a' 
wadti cantonban fekszik. Estve Moudonba értünk 
(Milden). Mindkettő egy pár ezer lakossal 's magas 
házakkal biró franczia városka, mellyek jelleme 's 
külalakja egészen elüt a' német schweiezi városoké
tól 's a' Jurákon tul kezdődő Francziaország typusát 
viseli. Itt már csak franczia nyelvet hallánk. A' ter-
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mékeny Vaud cantonból keveset lálhatánk, mert az 
éj reánk borult; 's a' genfi tóig- nyúló Jorat dombo
kon keresztül éjiéikor érkezénk Wadt fővárosába, a' 
szép Lausanneba, mellynek magas házait 's magas 
tetőn emelkedő műnstere falait holdvilág sugárinál pil
lantok meg. — A' Hotel Gibbonban hajtók fejeinkéi 
nyugalomra. —- Másnap széljel nézvén az egészen 
franczia városban, mindenütt franczia élet jelensé
geit láttuk. Párisi, lyoni divatczikkek a' boltokban, 
igen sok selyemnemü, zenemű, könyv-*s képke
reskedés, órás, arany 's ezüst műves, czukrász és 
kávés. — Kilépvén a' magas házsorok közöl, meg
pillantok a' genfi tó sötétkék medenczéjét, bár köd
fátyollal borítva még, mellyen át a' tulparti hegyek 
csak alig valának kivehetők. Lassankint azonban de
rülni kezdett az ég, 's a' köd burkából szemeink elé-
fejleni a' gyönyörű mezei 's kerti lakok, mellyekkel 
Lausanne környéke hintve van, 's mellyeknek csak
nem mindegyikén kilátás könnyebbitésére készült kar
zat, bellevue, áll. — A' város a' Jorat dombjain 's 
ezek közt eső völgyekben van építve, egy óra ne-
gyednyire a' tóparttól, 1582 1, magasságban a' ten
ger színe fölött. A' münster, körüle fekvő épületei
vel , olly festői csoportozatot állít a' szem elébe a1 

dombtetőn, hogy lehetlen hozzá fel nem sietni. És 
e' kis mászás milly gazdagon van jutalmazva! E' 
münster, melly 1000-től 1275-ig épült, egyik 
Schweicznak legszebb emlékei közöl, csak egy tor
nya áll, melly 234 1. magas; a' másikat 1825-ben 
elemészté egy tüzes mennykő, de illv csonka állapot-
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ban is gyönyörű. Portálja igen szép, belsejében 472 
oszlop van, "s ezek közt 200 (száz-száz lábnyi ma
gas) a' hajót emeii, — továbbá sok emlék, ezek közt 
Victor Amadé savoyai herczegé , ki Vik Félix név 
alatt romai pápa volt, Canning-Stratford angol követ 
ifjú nejéé 's a' f\ — Ez ulóbbit sok érdekkel nézik az 
angolok, kik Lausannet, mint Genfet, mint Interla -
kent, mint Zürichet, saját gyarmatukká tevék; 's 
nyaratszaka itt fészkelnek a' szelíd természet kebelén-

Leman gőzös vitt Genfbe. Induló pont Ouchy, 
Lausanne kikötője a' virágzó tóparton, mellynek fo
gadójában irta Byron „Chilloni fogoly" halhatatlan 
költeményét, két nap alatt, rósz idö által gátoltatva 
tovább mehetésben. Ha a1 négy eanton tava környéke 
a" schweiczi szabadság classicus földe, a' genfi tóról 
ismét ellehet mondani, hogy a" tudományosságé: olt 
Teli 's VVinkelried árnyékai lengenek, itt Voltaire, 
Rousseau, Byron, Gibbon, Stáel asszony 's a* t. em
lékezete. Világhírű szépsége századok óta ide voná 
a' legszebb lelkeket, kik a' természet illy bájos ké
pei közt gazdag ömledezésre nyitották meg kebleiket. 
Nincs olly helye e1 vidéknek, olly szép pontja e' bá
jos tópartnak Genftől Chillonig, mellyet e' nagy szel
lemek meg ne énekeltek 's nevezetessé ne tettek volna. 
— A' naptársaság gőzhajója (mert több versenyző 
egyesület is van, 4 hajóval) Morges, Roll, Nyon 
és Copet városkákat érinté az éjszaki parton. Lausan-
netól Genfig egész part egy kert,'s szebbnél szebb kerti 
házak koszorúja. Illy virágzó vidéket keveset mutathat 
a' föld; szépsége a' zürichi tói is messze túlhaladja , 



FHEIBUKG, LAUSANNE CiEINF. 1 1 9 

mellynél szebbet képzeletem ekkorig nem álmodott. 
— A' genfi tó legnagyobb Schweicz tavai közt, Genf
től Villeneuveig több mint 12 órányi hosszu, Rolle és 
Thonon közt több mint 2 órányi széles, 's Ouchynál 
920 I. mély; szine a' legszebb sötét-kék; jellemében 
egyesíti az olasz lágók szélességét a' négy cantontó 
vad hegycsoportozatival, csakhogy itt a' havasok 
távolabb vannak. A' déli part bérczei lassankint ki-
fejlödnek a' reggeli ködlepelböl, de a' Montblanc 
ezüst homlokát még nem láthatók. Mind inkább szű
külvén a' tó medenczéje, délben kikötöttünk Genfben. 
Minő tekintet! 

Genf fogadói világhírűek. Európa egyik legjelesb, 
mondhatni, classicus fogadója a' „hotel de Bergues," 
mellyben szállva valánk. Öt emelete mindegyikében 
különös szolgálat 's tökéletesen szerkezeti és rende
zett ministerium. Felséges asztala, tiszta szép szo
bái gyönyörű kilátással, galleriája, mellyröl a' Mont
blanc havas ormai láthatók, olly kellemessé teszik az 
itt mulatást, mint kevés pontján a' világnak. Milly le~ 
tekintés esik e'magas karzatról a'kék tóra 's folyam
ra fehér vitorlás csolnakival, az alacsonyabb hegyek 
felett emelkedő havasokra, az illatos, dús kertvi
dékre ! A' várost még mindig középkori bástyák ve 
szik körül. A' tó végének 's a' belőle itt kifolyó Rho-
nenak két partját tiszta quaik és vetélkedve szép 's 
magas paloták, különösen fogadók ölelik. A1 hotel de 
Bergues körül keletkezett uj városrész felizgatta a' 
balparti, régi város versenyét. A' házak feletti sok
ágú kürtök, igy felülről nézve, csodálatos borzas k é -
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pet adnak. Mindent összevéve, Genf elragadó szép 
lakás. Itt talán hazámon kivül is eltudnék élni. Vig, 
élénk, gazdag franczia város, ékes dús boltokkal; 
szép, jó kedvű, elegáns néppel, kis Paris Helvetiában! 
Képzelhetni a' város élénkségéi, mellyben évenkint 
30 ezer idegen fordul meg-. 'S ebez az isteni szép 
környék, a' kertvidék tiszta mezei házai, a' csöndes, 
sötétkék tó tükre, a' kristálytiszta és szinte sötétkék 
Rhone átlátszó habjai! e' gazdag változata panorámák! 
Mondhatom, nem utolsó dolog Genfben szabad pol
gárnak születni, 's szép nő , egészséges gyermekek 
körében e' kéjélvezetet naponkint lélekbe 's szivbe 
fogadhatni. 

A' város régi 's ujabb részét a' tiszta Rhone vá
lasztja el, itt lépvén ki a' tótükörböl, mellyen átfoly. 
A' részeket hidak kötik össze 's ezek közt két vas-
sodronyhid. A'nagyobbik, melly a' hotel Bergueshez 
vezet, igen szép és népes; közepéről van a1 bejárás 
Rousseau kis szigetére, hol a' nemes bölcsnek ércz-
szobra áll öreg fák árnyában, noha Emiljét 's Con-
trat socialját a' genfi patrícius tanács 1762-ben meg-
égetteté, 's körüle, mint mindenütt a' szabad Schweicz-
ban, elvei szerint nevelt angyalszép gyermekek ját
szanak. — Mindenfelé szebbnél szebb fogadók a' to
longó idegenek számára, kik itt Calvin, Rousseau "s 
Voltaire emlékét keresik, távol havasok álomorszá
gába pillantanak , a' fényben fürdő mennyei vidék 
tekintetén kéjelegnek, mellyet a' tó lassú moraja ele
venít, vitorlás sajkákon ringatóznak, 's a1 világszer
te hires órákból és ékszerekből kedveseik számára 
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ajándékot vesznek. — Hlyen fogadók: du Lac, d'Ecu 
de Geneve, du Nord, Korona, Balance 's a' í. a' vá
roson kivül pedig d'Angleterre, és des Etrangers.— 
Az uj kapunál, a' szép Corraterie-utcza végén van a' 
színház, füvészkert, 9s ezzel szembe a' Ráth-muzeum 
kicsiny, de csinos görög épületben, melly idegenek
nek mindenkor nyitva van. Szép kis képtárt szobor
tárral egyesít magában. Egyik terem egyik oldalát 
még élö genfi művészek, Saint Ours, Cliaix, Diday, 
Hormmg, Töpfer, Guianon, Calame képei fedik, de 
van néhány jeles kép az olasz és hollandi iskolából is. 
A' szobrok, ki ve ve egy Venust 's Rath urnák, a' mú
zeum alapítójának, szobrát, mind csak gipszöntetek 
•$ hires müvek másolatai. — Az uj kapun kivül sé 
tahelyek, circus, kertek, népmulatság, száz meg 
száz csinos dajka 's kis gyermek; alkonyat felé ki
szabadulnak az emberek boltjaikból 's hivatalszobáik
ból; a 'varró lánykák mosolygó serege, a'csintalan 
divatárusnék, a'párisi grisettek másolatai, 's elkez
dődik a' tolongás és dínomdánom. 'S midőn este^ tel
jes holdfénynél, haza tértem, 9s a' szép sodronyhidon 
Rousseau szigeténél megállottam a'vigan tolongó em
bertömeg közt: olly jól éreztem magamat. A' teli hold 
épen egy távol pyramisalaku hegy mögött volt fel-
jövö-félben ; fele még rejtve a' hegy mögött, másik 
fele mint tüzlobogó egy óriási zászló nyelén, a' py-
ramís csúcsán tündöklött, 's a' messze havasok tün-
dérpanorámját és az éggel vetélkedő kék tótükröt 
szelíden kezdé világítani, felmutatván egyet a' leg-
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szebb íermészetképek közöl, mellyeket életemben 
imádó érzelemmel csodáltam. 

A' Traille kapun felmenvén, a' régi felső város
ban valánk, Itt volt a' genfi pafricius-aristocratia fész
ke, nagy, szilárd, barna épületekben, mig a' jogaik
ból kivetkeztetett közpolgárok által képviselt szor
galom és mesterség az alsó városban, alant tanyá
zott. A' városház , annyi véres polgárháború szín
helye a' XVIII—ik században, régi tömkelegépület; a' 
bejárásnál utasító tábla van a' hivatalszobák számai
val, mi igen jó 's ajánlatos rend volna dicasteriumaink-
nál is. — Alkonyati világitásnál néztük meg a' felső 
városban szűk téren fekvő Sz. Péter föegyházát. 
Külsejében semmi öszhangzás; mert a' tizenegyedik 
századi góth épülethez corynthi portico, 's az egyház 
oldalához theologiai leczke termeket magában foglaló 
collegium-épület van ragasztva. A' két torony egyike 
villám által gyakran sújtatva , kisebb maradt a' má
siknál. De az egyház belseje szép példája a' góth 
építészetnek. Nevelte a' hatást az, hogy a' festett 
üvegzeten keresztül a' nyugvó nap sugarai változott 
színekben ragyogtak át. Ott álltam az egyháznak egy 
sötét arcadjában, Rohan grófnak, a' franczia pro
testánsok XIH-dik Lajos alatti vezérének márvány-
sirjánál , 's lelkemben felújultak a' vallásháborúk 
rémképei. Ez egyház, egykor cath. cathedrale, most 
a' reformatio főtemploma Genfben, a' calvinista vi
lág Romájában. Calvin, ki Genfben talált előbb (1541-
ben) menedékhelyet, azután hatalmat és dicsőséget, 
's a' Rue des chanoinesben 116-ik számú házban la-
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kotl és halt meg, ezen egyház szószékéről dörgé 
szigorú erkölcsi leczkéit a' genfiek fejére, 's mint a' 
consistorium mindenható elnöke, kárhoztató ítéleteit 
a' szigorú dogma megsértői ellen. Calvin a1 régi te
metőben nyugszik, de egyszerű szerénysége megtil-
tá emlékkel jelelni a' helyet, hol hamvai pihennek. 
Ez szép vonás a' reformatio egyszerű és szigorú 
nagymesterétől. Morálja, mellyet tanitott, tiszta volt, 
mint a' Rhone habjai, 's ékesszólása ereje sámsoni 
erővel verte agyon a' genfiek bűneit. De elmélkedé-
simen a** megégetett Servet árnyéka véresen lebbent 
keresztül. Itt ellendarabja történt Húsz megégetésé-
nek Constanzban. Ott catholicusok áldozák fel az 
igazság vértanúit, Huszt és prágai Jeromost, itt 
maga a' reformatio, mellynek szelleme vallásos tü
relem és szelídség, hasonlót tett Servetussal. 'S e' 
véres tettet menteni azáltal sem lehet, hogy Calvin 
hittörvényei Genfben polgári törvények erejére levén 
emelve, azoknak sértője ugy bűnhődött, mint polgári 
törvények áthágója, mert Servet nem vala genfi 's 
igy nem vetve alá a' genfi eodex szabályainak. E' 
véritélet örökké homályos folt marad Calvin életén, 
's azt saját éltének angyali tisztasága 's anachoretai 
szigorúsága sohasem moshatja le. — Ez egyház, 
mellyben Calvin mennydörgött, minden tárgy közt, 
mit ekkorig láttam, a' legközépszázadibb benyomást 
tette reám. A' város azon része, hol fekszik, népet
len ; téré szűk és vén fákkal árnyékolt, mellyek le
veleit mintegy siri szellő lengeté, körüle kormos, 
régi nagy hallgatag épületek, az életnek és öröm-
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nek semmi hangja. — Köbén megtestesült, megkö
vült jelképe a5 szigorú, anachoretai szellemnek, melly 
Calvin tudományát bélyegzé. 

Genf, Züriclichel együtt, Schweicznak tudomá
nyos 's értelmi fővárosa. Erre mutat többi közt ar tó-
végnek balparlján felállított lininimeter(tómérö), melly 
a' ló emelkedését vagy esését mutatja; lég- és hév-
mérö közhasználatra; a' számos olvasó szoba, könyv
áros bolt (millyen már Calvin és Béza korában 50— 
60 volt Genfben), könyvnyomó műhely, millyen már 
1478-ban fenállott, kölcsönző könyvtár 40 ezer da
rab könyvvePs Calvinnak sok eredeti irományával. — 
E' kis Genf századok óta hatalmas befolyással van az 
emberiség sorsára polgárainak értelmi's erkölcsi ereje 
által, melly nevét a' legnagyobb nemzeteknél tiszte-
letessé teszi; belőle jótékony fényt's meleget áraszt
va indultak ki a' népek politikai 's egyházi reformjá
nak sugarai. Különösen feltűnő volt mindenkor a' genfi 
polgárok szellemirányzala a' gyakorlatilag hasznos és 
czélszerü felé, azon tudományos ágakban, mellyek 
számító értelmet 's pontosságot kivannak. Calvin, 
Béza, Farel, Saunier reformátorok nevein kivül a' 
genfi koszomban díszlenek Lefort, Saussure, Pictet, 
Bonnet 's a' t. A' szabadság 's munkásság áldozó 
szárnyai alatt e' kis, de gazdag város gyártásban, 
kereskedésben , a' közjólét minden eszközében, köz
hasznú intézetei 's alapitványai számában "s tökélyében 
a' legnépesb, legnagyobb világvárosokkal vetélke
dik. Neki volt első gőzhajója Schweiczban, első vas-
sodronyhidja, első javító háza, melly jelenleg is 
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egyik a1 világ legjelesbjei közöl, söt minden auburni 
rendszerű intézetek közt legjobbnak tartatik, mi 
egyébiránt könnyebb is, mint p. o. Bernben, mert itt 
csak 60—70 rabra kell felügyelni, míg Bernben 
400ra. — A'javitó ház, mellyröl Szemere után bő
vebben irni feleslegnek tartanám, csak szombat-'s va
sárnapon nem látható. A1 Rhone balpartján esö régi 
városban, egy bástyaszögletben fekszik. Nagy örö
münkre szolgált megnézhetni az akkor épülőben volt 
legújabb Prison Evecliét, épen szent Péter egyhá
za szomszédságában, hol bűnösökön kivül fizetni 
nem képes adósok is tartatandának, 's melly a' r é -
giebb javitó háznál szerzett tanácskozások nyomán 
még czélszerübben van elrendezve, mint a' régi, 's 
felügyelése még könnyebbé téve. — 

Genf polgárainak leleményessége 's vállalkozási 
szelleme, függetlenül mozogva a' polgári szabadság 
éltető levegőjében, sohasem csüggedt el a' külföld 
irigysége által emelt vámsorompók, a'féltékeny szom
szédok akadályai's cselszövényei előtt. — Miután ré
gi hires bőr- és aczél-, selyem- és csipkegyárai, a' 
szomszédok tiltó vámrendszere miatt, hanyatlani kezd
tek : arany és ezüst ékszerek, órák, mathematikai > 
physikai és zeneszerek készítésére adta magát, 
mellyekben ma is világhírű. — Mindenfelé olvasni 
Genfben a' sok „horlogeriet." Még ma is, av mester
ség annyira tökélyesbült mechanismusa mellett, Genf 
30 ezer lakosa közöl 3000 ezer foglalkodik óracsi-
nálással, noha órásmester csak 50 van. A' 70 drága 
kőműves mester 75 ezer uncia aranyal, 5000 mark 
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ezüstöt 's 1 millió frank áru drágakövet dolgozik fel. 
A'mesterek közt felügyelő biztosság létezik, hogy 
mindennemű csalás 's visszaélés eltávolítassék 's a" 
város föjövedelemágának hitele épségben tartassák. 

Rousseau szobrától, ha nem ispietás, de kíván
csiság 's ellentétek szeretete ellenállhatlanul ragad 
Ferneybe (Fernexnek is híjják), Voltaire falujába, 
melly Genftől fél mérföldnyire, a' franczia határszé
len fekszik, hol amaz elmés gúnykírály, az előíté
letek halálos ellensége, a' theoriában olly gonosz és 
szívtelen, gyakorlatban, p. o. jobbágyai irányában, 
olly nemes és jótékony Voltaire lakott, hol a7 kis genfi 
respublicát azzal fenyegeté, hogy ,ha parókáját meg
rázza, egész Genfet beporozza,4 hol örökös harczait 
viselé a' nemes Rousseauval 's egész világgal, sőt a' 
világkivüli hatalmakkal is. — Az ut Genftől Fernexig 
folyvást illatos kertek 's rétek közt vezet. A' kastély 
maga csekély; mellette, elhagyatott ronda állapotban 
van a' kis egyház, mellyet: „Deo erexit Voltaire" 
de nem igen bőkezűen, a' mostani birtokos egy te
remet 9s Voltaire hálószobáját hagyá nyitva a' közön
ség bámész részvétének. E' szobákban minden ugy 
van , mint Voltaire idejében, ugyanazon festés, ké
pek, bútorok. Hálószobájában van saját szobra 's 
arczképe, Duchatel, Denis asszonyok, a' szép mo-
sónó, Nagy Fridrik, 's néhány tudós és művész apró 
arczképe; a' teremben azon nagy gúnykóp, melly 
magát Voltairet dicsőíti 's általa kezdetett, de halála 
után végeztetett be , 's néhány idylli pásztorkép. 
Elhagyván a' szobákat, egy öreg ember, ki Voltaire-



KliElBURG, LAUSAISNE. GENP. 1 2 7 

nél egykor szolgagyermek volt ? raegmutogatá az 
elparlagult kertet; a' fasort, hol Voltaire sétálni sze
retett 's honnét szépen látszik a' Montblanc havas 
hegysora; a' fát, mellyet saját kezével ültetett \s 
mellynek héja , tisztelői által, jó formán le van hánt
va. Azután az öreg kertész Dailledouze házába 
vezetteténk, ki egykor , mint gyermek , a 'már él
tes Voltairenak kedvencz cselédje volt, 's tőle némi 
ereklyéket bir, hálósapkáját, parókáját, saját kezű 
számvitelét , mellyböl kitetszik, hogy Fernexnek 's 
Voltaire más két jószágának, mellyet e' vidéken birt, 
ára 1,080,000 francra ment, eredeti leveleit, né-
melly házi szereket 's képeket. Nyomtatva kaphat
ni nála Voltaire utolsó versét, egy róla szóló anec-
dotát, 's a'kertben állott, de már nem létező em
lékének feliratait. Nagy élénkséggel beszél hajdani 
uráról, kis szobája tömve van annak emlékeivel, ver
seivel, jelszavaival 's arczképeivel a' kert sárga 
agyagából készítve; sok csintalan adatot tud elbe
szélni Voltaire urfiról, ki agg koráig nagy kópé ma
radt, az asszonyokat igen szerette , 's tréfái és el-
mésségeiben ollykor derék malacz volt. — Hidegen 
maradtam Voltaire lakában és siettem felmelegülni 
Rousseau szobra előtt. 



XII. 
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Hajnali 3 órakor a' Neuschatel felé induló gyorsko
csin ülénk. A' hold még teljes fényben ragyogott , *s 
a' hajnalpír csak későbben kezdé rózsákkal elhinteni 
a" keleti hegyek ormait 's a' genfi tó tükrét, melly 
felett végső „istenhozzádom" lebege. A' város 4—5 
emeletes házain még csöndes álom szelleme pihent, 
's a'csöndet a1 mély, nálunk olly sajátságos ebugatás's 
egyes elkésett éjmadarak felriadozása sem zavara, 
csak a' tő hullámok titokteljes zúgása 's a' nagy, 
költeményes természetdal rezgett a' némaságon ke
resztül. 'S ha az ember legyözé álmosságát, mi sem 
lehet kellemesb, mint szép nyári reggelen utazni. 

Lausanneig tóparton, a' gőzhajóról már szem
közt nézett helyeken átmentünk, folyvást kertek, 
kerti házak és, főleg Rolle körül, kies szőlők közt. 
Vessoix, Copet, Nyon (Neuss) , Rolle és Morges 
(Morsee) városkák estek útban. A' kis (4 négyszeg 
mérföldnyi terjedelmű) genfi respublica már Versoix-
nál elmarad, 's Vaud cantonban vagyunk, egyben 
Schweicznak hatalmasb cantonai közöl, 56 négysz. 
mérföldön 186 ezer lakossal. Coppet kis várost Stael 
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asszony kastélya és sirja teszi emlékezetessé; most 
vejéé Broglie herczegé. Nyon már a' rómaiaknál 
Növi dunum név alatt ismeretes, sok régiséggel bir, 
's most valamint Morges, eleven kis révpart, mint
egy 2600 lakossal. Rolle és Ánbonne közt terem a' 
legjobb waadti bor. — Lausannet elhagyva, éjszakra 
mentünk; itt már a' faluk nyomorultak 's a' vidéket 
egész Neuschatelig távol sem lehet hasonlítni akár 
műveltségére, akár természeti szépségére nézve 
Bern és Zürich cantonokhoz. Egyetlen városka, melly 
a1 neuschateli tóig útban esik, Echallens. A' tó déli 
végén fekszik Yverdon, rendesen épült szép városka, 
350 házában 3200 lakossal, hol Pestalozzi hires ne
velőintézete létezett 1805töl 1825-ig, mellyet jelen
leg más nevelő vezet. Yverdont Neuschatellel Indus-
triel gőzös tartja naponkinti összeköttetésben. Mi azon
ban a' tó nyugati partja hosszában folytattuk utunkat, 
16 személyre készített 's még egy felső üléssel ellá
tott , kényelmes és bársonynyal bélelt kocsiban, melly 
4 — 5 ló által vonatva a' 20 mérföldnyinél hosszabb, 
részint dombos utat kevesebb mint 13 óra alatt futotta 
meg. Vaumarensnál jöttünk át Neuschatel cantonba, 
melly mintegy 14 négyszeg mérföldön 56 ezer lakost 
számlál, 's egyszersmind porosz birtok levén, cso
dálatosan áll a' különböző politikai elvű 's életű schwei-
czi cantonok közt, — A' neuschateli tó 1340 lábnyi ma
gas a' tengerszin felett, 7 !/2 óra hosszú, Port-Al-
ban és Auvernier közt l 3

 5 óra széles, legnagyobb 
mélysége 450 láb. Csak annak tetszhetik, ki öt látja 
először Schweicz tavai közt, mert bár a' Balatonnal 

Uti Tárcza IV. Füzet. 9 
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bátran versenyezhet, a' zürichi vagy geníi ló szép
sége melleit szóba sem jöhet. Nyugoü partjára a' Ju-
rahegyek hajlanak 's utunk, Genftől fogva, folyvást 
ezek alatt vezetett. Yverdontól egy óra negyednyire 
van Grandson (GranseeJ kis városk a, regi varával., 
mellyben a hasonnevű büszke nemesek tanyázlak, ?s 
mellyet a' szövetséges seliweicziak elpusztítottak. Itt 
történt 1476—diki mart 3-ikán a' seliweicziak híres 
győzedelme burgundi Károlyon, mellynek jeleit a' 
berni föegyházban láttuk. Számos szennyes helysé
gen 's Boudry városkán keresztül, szőlők közt vezető 
utón d. u. 3V2 órakor értünk Neuschatelbe. 

E' város valódi sárgaságban szenved 5 ó egyháza, 
régibb 's ujabb épületei, földe, köve, mesze, kivétel 
nélkül sárga. A' kis Seyon víznek tóba folyásánál 
fekszik, *s ki Basel felöl lépett Sehweiezba, fekvé
sét szépnek mondandja a' szőlőkkel koszorúzott tó
part zöld dombjain. A' szomszéd Jura némelly pont
jairól, sőt a' „hotel des Alpes*4 ablakiból is, hol 
szállva valánk, a' berni és valiisi havasok egész tün
döklő sora látszik. A' ködök leszállván a' völgyekbe, 
az ezüstös havasok tetői tisztán kitűntek, 's még 
egyszer, utoljára, távol istenhozzádot mondánk a1 

ragyogó Jungfraunak. 
Neuschatel egészen franczia város és semmiben 

sem hasonlít a1 német-schweiezi városokhoz. Sárga
ságban sinlö épületi közt sok szép van; a' collegium, 
városház,kórházak, mellyek egyike Pury Dávid hely
ben született, Lissabonban meggazdagodott polgár ala
pítványa , ki e' czélra 4 millió francot hagyott, sa-
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ját szorgalmának gyümölcsét; másika Fourtales szinte 
helybeli polgáré. A' külváros kerti házai közt sok 
csinos és jóllétet bizonyító épület van. A1 dombon 
fekvő régi várban van a' 12-dik századi, durva góth 
mivü, szinte sárga stiftegyház, a' neuschateli her-
czegi család bizar emlékével, melly a' pagodák czifra 
bábalakjaira emlékeztet. 

Csodálkozva, hogy magunk is sárgaságot nem 
kaptunk, indulánk Basel felé. Montmirailnál jöttünk át 
a* berni canton éjszaki (franczía) részébe, mellyet a' 
Jura lánczai futnak át. A' Neuschateli tavat jobbra 's 
délre, a' bielit balra 's éjszakra hagyva, Aarberg 
kis városkában a' berni gyorskocsira rakodtunk át. 
Keresztül menvén Nydaun (500 lakosos kis város) 
melly a'Zihi folyamnak a'bieli tóba folyásánál fekszik, 
hol a' hasonnevű büszke várurak fészke volt, Bielbe 
(Bienne) értünk, raellyröl azon 3l/ó óra hosszú, 3/4 

óra széles tó neveztetik, mellynek éjszaki végén 
építve van. E' kis régi város, mellynek respublicai 
szabadságszelleme a' dölyfös báseli püspökök hatal
mával daczolni, 's magának már a' XV-ik században 
függetlenséget szerezni vala képes, a' Jura lábánál, 
a' bern-, basel-, neuschatel-, solothurni nagy ország
utak középpontján fekszik, 's ezért igen virágzó ipara 
's kereskedése van. Elhagyván Bielt, a' Jura olda
láról kellemes visszapillantás esik Nydaura, a' Zihl 
zöldellő völgyére, a' bieli tóra 's ennek paradicsomi 
kis szigetére, St. Pierrere , mellyen Rousseau egy 
ideig lakott; 's tiszta időben a1 távol havasok fénylő 
lánczára. Ili nyílik a' Sure völgyének szája, 's innét 
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kezdve a' Jurán keresztül, gyönyörű vad helyeken 
vezet az igen jó ut a1 Birs- vagy Münstervölgybe 
(Val Moutier). E' völgyet, vad szépségében, az is 
örömmel nézheti végig, ki a' berni felvidékről jö ; 
szűk és meredek, szeszélyes alkatú, váralaku, gyak
ran az ni felett filggö 's minden perczben lerohanás
sal fenyegető sziklák sorozatából áll, mellyeket köz
ben tágasabb völgyek váltanak fel; 's e' sziklák nem 
kopaszok, hanem sötét fenyvesekkel igen festöileg 
koszornzvák. Már a' rómaiak idejében ut vezetett e' 
bérczeken keresztül, mellynek nyomai most is lát
szanak. Sonceboz falucskán tul van a' festői Pierre 
Pertuis, sziklába vágott, 40 1. magas, mintegy 24 
1. széles's 12 1. vastag, már római korban létezett 
merész átjárás, mellynek éjszaki oldalán római felí
rás töredékei olvashatók. Mellette ered a' Birs, szilaj 
bérezi patak, melly Basel felé a' Rajnába ömlik, 's 
a1 szép Münstervölgyet átfutja. Elhagyván a' tavannesi 
tágasb völgyet, mellyben néhány apró falucska fek
szik, 's ezek közt ebédünk helye, Malleray, bejöt
tünk a' sötétebb, szorosabb völgybe, melly két szűk 
osztályból áll; a' két szoros völgy közti téresb me-
denczén fekszik Münster (Moutier Grandval), honnét 
feljárás van a' weissensteini hires kilátáshoz, mellyet 
Schweitz legszebb pontjai közé számlálnak. A' sötét, 
borzalmas völgynek számos malom, szénégetés és 
hámor ad némi vad életet. Még néhány kis falu, 's a' 
berni cantont elhagyva, Baselbe léptünk. 

E' kis, de népes canton 9 négysz. mérföldön 62 
ezer lakost számlál. A' hegyeket számos vérrom le-
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szi érdekesekké , a' baseli püspökök régi hatalmára s 
a' középkor véres éveire emlékeztető. — Basel vidé
ke igen szép, müveit, kertszerü. A' város alatt van 
St. Jákob, hol 1444-ben azon ütközet történt a' 
francziák ellen, melly e' helyet Schweicz Thermopi-
léjévé szentelé; 1600 schweiczi ugyanis tízszer több 
francziát iiz óra hosszat feltartóztatott, 's tizen kivül 
mind elesett. Emlékezetökre csinos góth kereszt áll a* 
helyen, 's a' schweiczi vértől termékenyült földön, 
a' St. Jákob körüli emlékezetes halmokon termő ve
res bor „helv vérnek" neveztetik. 

A' több mint 20 mérföldnyi utat reggeltől esti 7 
óráig bevégezvén, vacsoránkat Baselben az „Arany 
fejnél" helv vérrel fűszereztük. — Az évrajzokban 
olly nevezetes Basel igen csinos, tiszta 's élénk vá
ros; régi történeti érdekű házai keverve ízletes uj 
épületekkel. Régi épületei közt nevezetes a' burgundi 
ízlésben 1508-ban épült veres városház, fresco fest-
vényekkel 's Munatius Flaccus rómainak, Basel állí
tólagos építőjének, lépcsőt őrző szobrával. A' két tor
nyú Münster, nyilt téren, a' Rajna feletti, 60 1. ma-
pas Pfalz nevű terraszon fekszik, mellyröl kilátás van 
a1 Rajnára 's az ezentuli Schwarczwald dombjaira. 
Ismét láttuk tehát a' nyájas Rajnát, mellyet Schafhau-
sennél dühében tajtékozva hagytunk e l , most olly 
nyugottan 's szelíden folydogálva alacsony partjai 
közt, mintha nem is ugyanaz volna. A' Münster, 
melly 1010-ben kezdett épülni, 1019-ben szentelte
tett fel, 's most protestáns egyház, Baselnek valódi 
disze; sötét veres köböl van építve, homlokzalán 
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Szent György faragva ki a' sárkánynyal, *s Szent 
Márton a' koldussal. Benne Erasmus sírkövei láín'u 
ki itt halt meg 1536-ban 's habsburgi Rudolf nejéét, 
Annáéi. Az egyház két részre van szakasztva az ol
tár által, ineliy a' hajó és chorus közt áll. A' eho-
rusról nyíló ajtó s lépcső vezei azon kis, alacsony 
terembe, hol 1436—1444-ben a' bazileai Concílium 
alkalmával titkos ülések 's választmányi tanácskozá
sok tartattak, mig maga a9 nagy gyűlés az egyházban 
ült össze. Az egyház melletti nyilt csarnokokban van
nak , egyéb sír emlékek közt, Basel reformátorainak, 
Occolampádius, Grynaeus és Majernek emlékei. Kü
lönösen hatott reám, ki Magyarországon csak azt lát-
hatám, hogy egykori protestáns egyházak most ca-
tholicus kezekben vannak, itt Schweiczban épen 
ellenkezőt tapasztalni, hogy t. i. e' roppant egyhá
zak, góth és byzanti építészet remekei, gazdag pa
pok kincsein épült gyönyörű emlékek a' régi val
lásosság korából, jelenleg egyszerű protestáns szer
tartás lakhelyei; 's czifra oltárok helyén egyszerű 
padok állanak, bár régi, szentek után nyert ne
veiket máig is viselik. — A' hajdan olly hires egye
tem raost kicsiny és néptelen* A' mükereskedésben, 
többek közt, Holbein haláltáncza mindenütt árulta-
tik, fametszetekben, faragványokkal Mert Holbein 
Bázelben született. 
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Baseli eihagyva, csak néhány perez kellett ki
lépni a' természet legszebb kioszkjából, a' gyönyörű 
felejthetlen Schweiczből. Isten veletek, legyözhetlen 
szabadság istenadta bástyái, örök bérezromok! míg 
tetőiteket tiszta hó fedi, lakjék az egyetértő lakosok 
keblében is hótiszta akarat és szennytelen reptiblica 
mis jellem — mig a' hegyóriások égbe tolják büszke 
homlokaikat5 diszeljék épen, alatt a' virágzó völ
gyekben, az ősi szent szabadság! mig a' gránit ölén 
tövistelen havasi rózsák nyílnak, boruljon rózsaszép 
's szelíd nő az erős és szilárd férj kebelére! Isten 
veled, hegyi nép, méltó fia ez örök bérczeknek, vi
dám 's nyugodt és szilárd, mint e' hegyóriások; nép, 
ki féltékenyen őrzöd szabadságod kincsét, 's így meg
érdemled azt, melly ingyen sohasem adatik! A' ha
talmas benyomások 's emlékezetek, mikkel e' nagy
szerű természet elfogtad megrengette keblemet, so
hasem fognak enyészni lelkem mélyéből, 's ha majd 
egykor, rákjegy alatti tikkasztó hő napon , Pest po
rai közt, előttem meggyilkolt gondolattal, szűk szo
bában ülök, vissza fogok epedni a' szabadság hüs 
szellők és vizzuhatagok kies és boldog hazájába! 

Itt a' havasok hüs lehellele, a' zuhatagok per
metező harmatesöje elvette a' nyári delek tikkasztó 
erejét 's örök hajnalban, tavaszban , árnyékban él
tük át a* gyilkos hőséget, melly Hortobágyon jnlhist 
csaknem kiállhatianná leszi. 
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'Sitt bérezek 's zuhatagok hazájában, játszva és sé
tálva tanultuk meg a' nagy tanuságot,hogy szegénység
ben 's terméketlen kopár földön is boldog és megelé
gedett azon nép, melly: isten és természet törvényét 
követve gyakorolja az első jogot, a' szabadságot, 's 
az első kötelességet, a' munkát. 



FÜGGELÉK. 

I. 

bérezés Schweiczban vasutak nincsenek , mert nem le
hetnek. — Nevezetesb tavain, mint a* Boden, zürichi, vier-
waldstádti, brienzi, thúni, genfi, neufchateli tavakon gőz
hajók járnak. — Minden irányban, kivévén a' járhatatlan 
hegyvidékeket, kényelmes, jól rendezett gyorskocsi-köz
lekedés. 

ÁLLOMÁSOK. 
a) Baselből Bernbe. 

Liesthal . . . 
Wallenberg 
Ballsladt . . . 
Solothurn . . . 
Frauenbrunnen 
Bern . 

b) Baselből Zürichbe. 
Mumpf . . . . 
Bruek . 
Baden . 
Zürich . . . . 

c) Baselből Genfbe. 
Solothurnig minta) 

mérföld. 
tv* 
i»/ i 
l'/2 
2 l / 4 

l'/« 
l'/l 
9*A~ 

mérföld. 
2 ' / , 
V/t 
2 
3 

_ 

mérföld. 

Biel . . . 
Neustadt 
Neufchatel . 
St. Aubin . 
Echallens . 
Lausanne 
Rolie . . 
Nyon 
Genf . . 

d) Baselből Schafh 

Rheinfelden 
Laufenberg . 
Waldshut . 
Lauchingen 
Schafhausen 

. . 21/* 

. . 2 

. . 3 

. . 3 
• *3Á 
. V/2 

. . 2 

. . 2 
. 2 

2 6 / r 

ausenbe. 
mérföld. 

• VA 
. 2'/i 
. 2 
. 2 
. 3 

alatt 6Vi 11 



e) Baselből Genfbe. 
Murten . 
Peterlingen 
Milden . . 
Lausanne 
Genf 

0 Bernből Zürichbe. 
Kirchberg . 
Morgenthal 
Entfelden . 
Baden . 
Zürich . . 

g) Zürichből Churba. 
Rapperswyl 
Wesen . 
Wallenstadt 
Magenfeld . 
Ziezers . 
Chur . . . 

h) Zürichből Mailand 
Gothardon át 
Zug . . . 
Schwyz . . . 
Aitdorf . . . 
Amsteg . 
Vaasen . 
Ordöghid 

St. Gothardon át Airoh 
Majlandig . . 

i) Lausanneből Turin 
Bernardon át 
Vevay . 
Aigle . 

mérföld. 

• K* . 2 
. 2 / , 
. 3 
. 6 
_ 

mérföld. 
3 
3 / 2 
3 / 3 
2 
2 

_ _ 

mérföld. 
. 3 

3 
. 2 

2 
2 
2 

~~14 

felé a' St. 
mérföld. 

3 
3 / i 
3 
2 
2 
2 

3Íg4 
29 
4 8 / i 

felé, St. 
mérföld. 

2 
2 

St. Maurice. 
Martinach . 
St. Pierre . 
St. Bernardi ho 
Aosta . 
Turinig . 

. . i\i 

. . 1 

. . 2 
spice 2 
. . 3 / i 
. . 16 

~3Ö~ 

k) Genfből Mailandig a* Sim-
ploni utón 
Dovaine 
Thonon . 
Evián . 
St. Gingoux 
Vionne . 
St. Maurice 
Martigny 
Kiddes . 
Sión 
Sierre . 
Turtman 
Viege (Visp) 
Gliese (Brieg) 
Perisal . 
Simplon 
Blailandig , 

1) Bernből Majland 
min és Simplon 

Münsingen . 
Thún . . 
Mühlenen . 
Kandersteg . 
Schwarenbach 
Leuk 
Turtman 
mint k) alatt 
Mailandig . . 

mérföld. 
. 214 

. . 2 

. . i'/i 
. 2 / 2 

. . 2/> 

. . 2»/f 
. 2 / ; 
. 2 / 4 
. 2% 

2 y* 
. 2 / 4 
. 2 , / 4 

. . 1 X/4 co co 

. 2 6 / 4 

6 0 / 4 

felé a' Gem-
on keresztül. 

mérföld. 
. . 2 

. 2 
. . 2 
. . 2>i 

. 2 

. 3 
. V / 2 

. 33/i 
" 4 8 3 4 " 



II. 

FOGADÓK. 
H a s el ben : Három király, vadember, gólya, korona, aranyfej. 
B ie l : Korona, kereszt. 
B e r n : Sólyom, korona , Gentils-hommes. 
T h u n : Fehér koszorú, Bellevue, Freihof. 
C h u r : Posta , Steinbock , fehér kereszt. 
Genf: Hotel des Bergues, aux Balances, Ecu de Geneve, Hotel 

d'Angleterre. 
L a u s a n n e : Gibbon , hotel de Casino , sólyom, korona , orosz

lány. 
F r e i b u r g : Záhringer Hof, sólyom. 
N e u s e h a t e i : Hotel des Alpes, sólyom. 
Seha fh a u s e n : Korona, hajó, sólyom. 
Z ü r i c h : HolelBaur, kard, hotel du lae, holló, korona, gólya. 
A l t d o r f : Ökör, sas, oroszlány, hattyú, korona. 
L u c e r n : Legjobb a" hattyú. 



HL 
PÉNZEK ÉS MÉRTÉKEK. 

A' 
ím. szakadozott, minden egységet kizáró 'slehetlenné tevő canton 
állapot természetes következése , hogy a hány canton, annyiféle 
pénzláb s pénzszámitás uralkodik, mellyet megtanulni igen terhes 
és unalmas. Egyébiránt franczia aranyokkal "s frankokkal minde
nütt boldogulhatni. 

A német cantonokban csaknem általánosan , s részint a fran-
cziákban is, schweiczi frankok használtatnak. Egy schweiczi frank 
337yloo kr. pp. van benne 10 batzen, 100 rappen ; és igy egy 
batzen 10 rappen. 

Vannak 32 és 16 schweiczi frankos aranypénzek; ezenkivül 
saját aranyok s kettős aranyok (pistol) Baselben 4 ft 8 kr. 's 9. ft 
1 Vi kr. Bernben 4 ft 29 kr. 's 9 ft 9 kr. Genfben 7 ft 47 kr. *s 
6 ft 52 kr. Lucernben 4 ft 31 kr. 's 8 ft 55 kr. Zürichben 4 ft 
32 kr. értékben 'sat. "sat. — Különböző ezüst tallérok, forintok, 
20 és 40 batzenes darabok, 4, 2 és 1 frankos ezüst darabok, 
mellyeknek megtanulásával vesződni valódi időlopás lenne. 

Ekkint különböznek a'' súly-, tér- és hosszaságmérök is ; 
Baselben egy font 0,49í) ktlometer; Bernben 0 , 5 2 0 ; Genfben 
0 , 5 5 1 ; Lucernben 0,49?); Zürichben 0,528 "sat. 

A" baseli láb = 0,9(53 bécsi láb; a' nagy röf 3,73° bécsi 
láb; egy Ruthe = 10 láb; egy Juchart = 136 Q Ruthe ; a" 
berni láb, melly 12 hüvelyre osztatik = 0,9 2 8 bécsi láb; a" röf 
s = l,71f> bécsi láb; egy öl = 8 láb, egy Ruthe = 10 láb; egy 
Juchárt szántóföld = 40,000 Q láb, rét pedig = 35,000 Q 
láb; — a genfi láb = l 5 4 3 bécsi láb vagyis 0,4679 métre; a' rőf 
z=z 4,4 7 3 bécsi láb; arpent = 1 436 bécsi Q öl 'sat. 
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I. 

BELÉPÉS ANGLIÁBA. 

DOVERTOL — LONDONIG. 

Szép tiszta septemberi reggelen indultunk el Ostende 
kikötőjéből az angol kormány levélhordó gőzösével. 
Gyönyörű , föllegtelen ég ragyogott a' hullámok fe
lett, mellyeket még folyvást ostorozott a' „vihar 
farka" — mint angol tengerészek nevezik egy el
vonult zivatar utóhatását. A' szél, mellyet a' kikö
tőben nem nagy mértékben érezénk, a' nyilt ten
gerre szállt hajóval kemény tánczot járatott, 's az 
utasok nagy része fél őra alatt szenvedni kezde a' 
tengeri betegség kórjelei alatt. En nagyon érdekelve 
a' helyzet újdonsága , az első tengeri út nagyszerű 
benyomásai által, szomjas lélekkel álmadozva bá
multam az édes vágyakat költő messzeségbe, 's tán-
czoltatám tarka álmaim rémeit a' végtelen víztükörrel 
összeölelkezett végtelen ég kék teremében. A' ten
ger elláthatlan vizlapja a' teremtő szellem végte
lenségének leghívebb képe, mintegy az isteni phan-
tasiának eposza, egyszerű, egyszínű , 's még sem 
untató nagyságában, örökké munkás nyugalmában, 
kimondhatlan sóvárgással tölti meg a' keblet, isme
retlen messzeség, álomtárgyak 's örökkévalóság után! 

1 * 



4 ANGLIA. 

— Midőn pedig az ingás erösebb lett, hanyattfe
küdtem a* hajófedelen, fejem alá tettem úti zsáko
mat, 's mint ringatott gyermek, mélyet aludtam. Mi
dőn néhány órai álom után felébredtem, arany dél
után vala, a' szél csöndesült, az idő enyhülni kezde, 
's a' dühös táncz szelídebb hallámzásokba ment ált 
A' tenger szine el vala hintve vitorlás hajókkal, mely-
lyek ezüstlö szárnyakkal integettek bucsut a' távol
ban , "s két órai meszszeségben éles szögletekkel fe
hérlettek Albion csodás alakú magas partjai, balra 
pedig a' franczia (calaisi) partok. Nem sokára fel
tűnt Dover vára a' parttetön, 's a' szép sorház, melly 
a' doveri kikötőre néz. A' calaisi csatorna igen ha
ragos, ingatag, szeszélyes és goromba természetű. 
Sokak, kik a' nagy óceánon tettek tengeri utat 's 
ki tudák kerülni a' gyomorémelygóst, e' 3 órányi 
sétaúton (t. i. Dover és Calais közt) megkapják azt, 
's e' kis kirándulás alatt hosszas tengeri utazás ve 
szélyeit 's alkalmatlanságát kell érezniök. Ostende-
böl jövet némileg jobb sodra van az útnak, de mégis 
elmondhatni róla, mit Ritchie mondat egyik elbeszé
lésében egy vén, sovány , halálsápadt francziával: 
„ce n' est pas une mer fashionable, c' est une pe
tité mer mesquine que 9a \u — Ezen kis utazás az 
angol gőzhajón már beavatás az angol élet- 's szoká
sokba. Angol nyelv; hideg marha húsból, theából 's 
porterböl álló reggeli, angol arany, shillingek és 
pencek! — 

És ott valánk a' nagy, idegen világban, eddig 
nem látott képek, alakok , szokások közt. Az euró-
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pai eontinens nyugati rósze, ha taláji Hollandot ki
vesszük , igen kevés különbségekkel, csaknem egé
szen egyforma ; a' zöld Imit sziget ellenben annyira 
különbözik, sajátságos arczképével, szokásaival, nép-
éleiével civilizált testvéreitől , hogy a' bámuló utas 
nem győz magához térni egymást érö meglepetései 
közt. — Ki John Bull nyelvét csak könyvekből is
meri, mint mi többnyire , híjában képzeli magának, 
hogy — mert Schakspearet és Byroni fenakadás nél
kül olvasá — majd a' doveri fogadósnét is érteni 
fogja , 's a' londoni bérkocsis által értetni fog. A" 
szájban összerágott, megolvasztott, 's igy elváltoz
tatva's eléktelenítve kimondott szavak, az idegennek 
csaknem megtaniilhatlan, átkozott szóejtés arra kény
szerítenek, hogy irott levelezésbe bocsátkozva kér
jek a' fogadósnétól theát, 's értekezzem a' vámtisz
tekkel, kik a' szabadság hazájában mindenünket ke
gyetlenül feldúlták 's felforgaták. Egy pár óráig, míg 
az állapotot meg nem szoktam, 's a' vidám életolda
lak fel nem derítettek, bosziísan mormogtam szakál
lamba , melly szinte nem lelt rokon társat a' sírna 
álhi szigeti nép közt, Mickievitz panaszát: „Zarán
dokságtokban idegen földön úgy vagytok, mint Is
tennek népe a' sivatagban." — 

Dover igen jól mutatkozik a" tengerparton. Fenn 
a' dombon régi vár sötétlik, 's katonai épületek, 
mellyek körül a' világ legszebb katonaságának ele
venvörös ruhái messze tündöklöttek. A' tengerre szép 
sor barna ház néz, mellyek építési modorában már 
látszik az Angliában olly nemesen működő egycsii-
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lési , symmetriai szellem. Több háztulajdonos t. i. 
összeáll, 's házaikat egy terv szerint építetik, p. 
o. öt ház közöl a' középső oszloptornáczczal van szé
pítve , a" két szélső kerek, vagy góthalakú, a' két 
közbülső ílorenzi, vagy egyptnsi 's a' t. az egész 
pedig igen nagyszerű 's meglepő arczulatú rendsze
res sort képez. A' házak előtt vasrácscsal elrekesz
tett kis márvány-udvarok vannak, mellyekre a' csi
nos , ragyogó, ollykor rézzel szegett 's kisimított 
ajtó (soha sem kapu) nyílik, egyenesen egy sző
nyegezett előterembe vezetve, mellyböl ismét oldalt 
fogadási 's hivatalos teremek, 's a' ház felsőbb eme
leteibe ékes mivü, szőnyeges lépcsözet, nyílnak. 
A' házak Angliában csaknem mind úgy építvék, hogy 
egyben csak egy család lakik; a' földalatti osztály
ban van konyha , cselédszoba, mosóhely , 's min
den, mi szenynyel jár , az első emelet többnyire sá
lon 's ebédlő-terem, a' második 's harmadik emele
tek háló- és vendégszobákból állanak. Majd minden 
házba víz van vezetve, 's a' falakon csinos rézcsa
pok nyittatván meg, azonnal kibugygyan a' tisztaság 
eszköze , 's ezért a' házakban rendszerint gyönyörű 
csin és tisztaság uralkodik, nem kisebb mint Holland
ban, de azon túlság nélkül, melly a' tisztaságot esz
köz helyett czélnak tekinti, 's annak a' kényelmet 
feláldozza. A' nem felnyíló, hanem kocsiablakkint 
alá eresztendő ablakokban kristály üvegtáblák van
nak , mellyeknek kevéssé convexus felszíne kettőz
teti ragyogásukat. A' nép pedig lisztelve becsüli e' 
tisztaságot. \s a" párisi és pesti ntczák ronda sze-
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mete Angliában seholsem undorít. Úribb családok ház
tartásában csaknem egész ház szőnyegekkel van bo
rítva , mellyek legalább a' ház elöpitvarában 's a' 
lépcsőkön semmi tehetösb angol lakán nem hiányza
nak ; az ajtók mind rézzel szegve 's veres vagy zöld 
finom posztóval borítva; a' teremekben minden ki
gondolható kényelemeszköz, elasticus ülőhelyek, fel
séges kandalló 's tüzelő készület, az asztalok szebb
nél szebb albumokkal 's képgyűjteményekkel fedve, 
hol a' Gems of Beauty és Valter Scott 's Byron ca-
racterei mellett hires pályalovak arczképei sem hi
ányzanak. 

Doverben igen sok fogadó van, mi természetes 
a' britt dicsőség 's gazdagság , az albioni csodavi
lág ezen fő bejárásánál a' continens felöl. Küldötteik, 
ajánló jegyekkel, 's igen beszédes , untatásig ma
gasztaló ajkakkal a' parton várakoznak, körülfog
ják 's csaknem erőszakosan vonzolják az utast azon 
menyország felé , hol reá, egyformán drága pénzért, 
illatos thea, véres rostbeaf, 's iszonyú kemény pás
tétom várakozik. Egyébiránt elég szürke és száraz 
város. 

Kialudván a'tiszta, hófehér, elasticus és szé
les függönyös ágyban, mitől személyenkint 2 shillin
get (1 p. ft.) fizeténk, tengeri tánczunk szédelgésit, 
's a' még meg nem szokott véres hús és kemény 
tészta háborúját: másnap d. e. 9 órakor elindulánk 
gyorskocsival London felé. Az angol gyorskocsik 
mindnyájan el vannak látva külső ülésekkel, elöl, 
hátul és a" kocsi tetején; mert az angol, 's finom 
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borii neje, bár nagyon is méltányolja a' kényelmet, 
még jobban szereti a' szabad levegő csókjait, a' zöld 
természet tekintetét. És igy történik, hogy gyakran 
a' kocsi belsejének rugalmas bársonyvánkosain senki 
sem ül, a' külső kemény és egyszerű padok pedig 
tömve vannak. Mi, kik a' vidéket látni akarók, ter
mészetesen a' kocsitetön lilénk, majd napsugárban 
fürödve, majd záportól veretve. Többnyire kedvező 
szép nap volt, 9s ó Anglia kertje egész gazdagsá
gában, virító színpompájában tűnt fel. — Egy illy 
angol gyorskocsi egy maga elég Anglia egész el
sőbbségét kitüntetni a' continens felett. Allomáson-
kint változtatva , nógynégy olly vérű és úgy szer
számozott lovat fogtak elébe, millyen akármellyik 
mágnásunk fogatának teljes becsületére válnék; a' 
kocsis szép selyem-kalapban, finom posztóruhában, 
fehér kesztyűvel, Mackintosh vagy Waterprooffal 
ellátva, gomblyukában virágbokrétával, egy valódi 
gentleman, ki a'nők iránt igen nyájas, kellemesen 
mosolygva hajija elegáns ostorával a' gyönyörű pe
gazusokat, a' j ó , tömör és puha, macadamizált 
utón, 's fogadja el utasaitól a' személyenkint 1—2 
shillingnyi ajándékot. A' csavargós utat felségesen 
müveit kertvidék, szebbnél szebb parkok, tiszta 
mezei lakok ölelik, mintha mindez festett líeapsake 
volna, ez utóbbiak meszeletlen sötét téglából, nagy 
kristály ablakok kai, a' hollandival rokon épitésmód-
dal; ó egyházak , abbeyek, prioryk, kastélyok 's 
egyes farmok falát zöld borostyán futja be, 's a' bo
rostyánkoszorúzta ablakból szőke , finom leányfő, 
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kék szem, rózsalevel-sziníi arcz mosolyog ki. Park
ölelte kastélyokkal, csinos mezei házakkal, száza
dos fákkal ó Anglia a' világ minden egyéb országa 
felett bővelkedik. A' falukban majd mindenik há
zacska előtt tisztán tartott, nevető virágkertet ta
lálni, mellyen át csinos út vezet a' bejárásig. Min
den legkisebb városnak is kényelmes járdája, vilá
gos légszeszlámpái, szép ó angol egyháza, jól el
látott vendéglői vannak, meg annyi jelei a' virágzó, 
mindenfelé elterjedt jóllétnek, mellyet meg inkább 
dicsőítnek a'mindenütt létező közintézetek, tanító-, 
nevelő- és betegápoló házak, többnyire szabad egye
sülés 's adakozás útján alakítva. Hol még e' század 
kezdetén Isten különös kegyelméből lehetett London
ból Yorkba 3 nap alatt eldöczögni: most minden irány
ban vasutak, 's a' legjobb karban tartott országutak, 
mellyeken a' mailcoach (gyorskocsi) még hegyes 
vidéken is óránkint legalább 2 német mérföldet ha
lad. Bár a' London és Dover közti vasút egy része 
már megnyílt az utazóknak, 's a' két város közt szá
mos gőzhajó is forog: mégis legalább 20—25 ra 
kott gyorskocsival találkozánk útközben, mellyeken 
fátyollal fedett, igen érdekes nők ültek szép kis nad-
rágtalan gyermekekkel, 's vígan füstölő férfiakkal. 
A' mogorvaságról vádolt ángolnöket igen szelid 's 
mosolygó természetüeknek találtam. Általában gyön
gédek, karcsúak, szép bőrűek, de a' többség j á 
rása lusta és vontató; mozgásukban nincs rugékony-
ság, kék szemeikben több jámborság 's epedés, mint 
tüz és élet; kezeik szép alkatúak 's kicsinyek, de 
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lábaik nagyocskák. — Komlószüret volt mindenfele 
's vidám dalok zengtek a' munkások ajkain. Dept-
fortnál elkezdődik London roppant élete; a' gyepen 
nagy rakás nép őgyelgett, adott, vett, evett 's ivott, 
laptázott; bérbe adandó, ékesen felnyergelt szama
rak 's öszvérek álltak áhítatosan várakozva, 's a" 
közelesö leánynevelő intézet növendékei, egyik szebb 
mint a' másik, czukortagjaikat felhelyezek a' szelid 
állatokra, 's nagy mulatságunkra öszvér- és sza-
márgaloppadát tartottak. Mindenfelé élet, elevenség, 
zsibaj, vásár és vadászat lármája , utazók posta-
kürte 's ostorpattogása; madarak dala a' rózsaber
kekben, legelő nyájak kolompolása a" parkokban. 
9s ismét jó kedvű ficzkők kurjantásai az ale- és ser
házakban. A' franczia által medvének csúfolt, v i 
lágszerte spleenjeiről hires angolt otthon, szép zöld 
szigetének megszokott levegőjében 's comfortjában 
igen vígnak 's elevennek találtam, és az eleven, 
színes életképek közepette érzeni kezdem James fel
kiáltását, mellyel egyik regényét kezdi: „Vidám 
Anglia! ó vidám Anglia! mi különbség volt mindig 
közötted és más országok között! még nevedet is 
derű látszik körüllengeni!" Semmi nem különbözőbb, 
mint egy otthoni, 's egy utazó angol. Ö, saját ked
ves zöld szigetében igen társaságos, víg 's jószivü-
nek látszik: mi legalább mindenütt megelőző szíves
ségre találtunk, 's készségre az utasításban, ta
nácsadásban. Magáén kívül semmi nyelvet nem tud 
ugyan, 's igen ritkaság, hogy egyikmásik értsen 
németül 's francziául; de ha látja, hogy idegen az 
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ö nyelvét, bár hibásan is, beszélni igyekszik , ezt 
nagyon tudja méltányolni. Nem nevet bár olly köny-
nyen, mint a' csapodár franczia, 's első fogadása 
— főleg ha jó ajánlólevelet nem hoz az utas — ta
lán kicsit hideg és feszes, mert magát megcsalatni 
nem akarja; de ismerkedvén, felmelegszik, 's a' 
hideg és feszes ember ebédre tart , erszényével kí
nál meg, kimerithetlen lesz szívességeiben, 's el
csodálkozva hallod, hogy néhány hétre vendégül kér 
mezei jószágára. Ellenben ha fészkét 's annak meg
szokott kényelmeit elhagyja, többnyire mogorva és 
goromba lesz, mert roszul érzi magát, 's e' rósz 
kedvének külső jeléül sapkát húz fejébe, bajuszot 
ereszt, és olly keveset beszél, mintha ö találta volna 
fel azon doctrinát: „hogy a' beszéd elrontja a' mu
latságot." Mintha utazni leginkább csak a'nemzet be
tegje 's aljas szemetje járna, kit spleen és epe bánt, 
vagy kit otthon kirekesztettek a'jó társaságból; mi illy 
kemény kifakadásra jogosítá felPelham finnyás izletü 
íróját: „óh angol! miért nem maradsz honn,'s eszel 
yorkshirei puddingot?" és hogy ö még nem látott 
angolt a' szigeten kívül, ki miatt pirulnia ne kellett 
volna.a És valóban igaz is , hogy a' continensen 
gorombáskodó, 's a' Rajnán és Dunán beafstekezö 
és goddamezö szigetieknek legnagyobb része vagy 
epebeteg, kit orvosi rendelet hajtott ködös és ned
ves hazájából melegebb 's szárazabb éghajlat alá, 
vagy aféle madár, kit a' szigorú adóssági törvények 
ugrasztottak meg, ki az olcsóbb külföldön akarja 
gazdaságát rendbe szedni. ki nem bír elég vagyon-
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nal* hogy a' londoni saisonban részt vegyen. Azon
ban tagadhatlan, hogy az utazó angolok példabe
szédes különczségeinek egy tizede sem igaz. Ok hí
ven, vallásosán ragaszkodnak otthoni, nemzeti, anya
tejjel beszívott szokásaikhoz, mellyek ollykor ellen
keznek más nemzetekéivel, — ök semmit le nem 
vetkeznek abból, mi őket angollá teszi, 's fel nem 
vesznek abból, mi szigeti jellemükkel ellenkezik, 
vagy attól csak különbözik is; 's igy eredetiségük
ben megmaradnak, és idegen előítéleteket egyköny-
nyen be nem szívnak, — 's ez csak dicséretes, csak 
követésre méltó. Bár mi se lennénk más nemzetek 
ünállástalan majmai! — ök megvetik a'gúnyokat, 
mikre e' hü ragaszkodás által alkalmat adnak, 's e* 
büszke megvetés méginkább ingerli az irigy nemze
tek epéjét. Bár a' mi büszkeségünk se franczia sza
bású divatban 's külföldi ragyogásban állana! mi 
nem azt teszi, hogy el ne fogadjuk más nemzetek
iöl , a' mi jó és hasznos, hogy a' nyugoti civilisatio 
virágait át ne ültessük keleties pusztáinkra: hanem 
csak azt, hogy mindenre, mit költsön veszünk, rá
üssük nemzeti eredetiségünk typuszát, hogy a' törzs, 
mellybe a' külföldi műveltség ágait oltjuk, őrükké 
magyar maradjon. 

Útban esett Dovertől Londonig 71 angol mérföld
nyi téren, mellyel reggeli 9 órától esti 6-ig futot
tunk meg, 's mondhatni, zükkenés nélkül — Bridge, 
Canterbury az angol prímás széke, tisztes gxtth egy
házával , Faversham. Chatham és Rochester, az 
indiai ékességit Gravesend. Dartford. Woolwich, 
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pattantyús telepeivel 's álgyúhalmazaival; Green
wich és Deptford. — A' shootershilli dombról dicső 
áttekintése van a' zúgó óriás-telepnek. a' hullámzó 
emberoceánnak, mellynek öt világrész által tisztelt 
neve: London. Mint messze tenger moraja, hallatszik 
a' soha nem szűnő nagyvárosi nesz; a' roppant kö-
tömeg felett ipar és természet gözfellege öröklik, 's 
a" végetlen , elláthatlan város egy tekintete eszébe 
juttatja az érkezőnek , a' mit olvasott , hogy e' fa
lak közt 2 millió ember, a' gygász-ereknek meg
annyi csepp vére, mozog, 's hogy területe többet 
foglal el 20 négyszeg angol mérföldnél, — hossza 
keletről nyugotra több mint 8, szélessége éjszaktól 
délre több mint 5, "$ kerülete több mint 30 angol 
mérföld; hogy egyes utczái, mint a' Commercial-
Road, Oxfordstreet, New Road, Regentstreet, Pic-
cadilly , Whitechapel-road 's a' t. több óra járásnyi 
hosszaságuak; hogy tizenkétezer utczáján és si
kátorán több mint 300 ezer különnemű épület áll, 
kezdve a' királyi palotától 's szent Pál dómjától, a' 
koplaló szegénység szurtos fészkeiig. — Azon tö
mérdek gyomor, mellyeknek száma London falai közt 
most már megközelíti a' 2 milliót (holott 1877-ben 
csak 33 ezer, 1801-ben 865,000, 1611-ben 
1,100,000, 1821-ben 1,226,000, 's 1831-ben 
1,475,000 volt) évenkint egyremásra 110,000 darab 
ökröt, 50 ezer borjut, 500 ezer juhot, 250 ezer 
bárányt, és 200 ezer sertvést emészt el, egyéb 
állatfajt nem is említve. A' Smiethfield-téren, hol a' 
húsfélék áruitatnak, a' kivágott hús évenkinti értéke 
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20 millió pengő lntra megy. E mellett 2500 bárka, 
vagy is huszannyi tonna hal fogy el a* billingsgatei 
piaczon. — 

E'roppant számok zúgtak fejemen keresztül, mi
dőn Londonhoz közelgettem. Iszonyú hullámzás, za
vargás, végtelen terjedelmű ködburkolat, mellyen 
által bizonytalan tömegeket vehetni észre —jelentik, 
hogy előtted áll London homályos, gőzterhelte egé
vel 9s mérföldekre terjedő vitorlaerdejével. 



II. 

LONDON. 

ELSŐ BENYOMÁSOK. 

Beérkezvén a" Kent-, Greenwich- és St. Georges-
Roadutczákon London középpontjába a' Westminster-
hídhoz, körülzúgva az emberhullámoktői, mellyek 
a" világ életerében szökellnek, kimondhatlanul érez
tem magamat a' képzeletemet túlhaladó tömegek közt. 
Olly zavaros, elnyomó halmazzal tódultak lelkemre 
's érzékeimre az új , nagyszerű képek, hogy fejem 
egészen elkábult, és szám csekély vala a' bámulásnak. 
Mint csodák világa tűnt fel előttem a' fővárosi élet
zaj, a'házak köerdeje, a'bennök élő százezerek tar
ka, tolongó népárja, olly mohóságával, szomjuságával 
a' nyereségvágynak, vad szenvedélyeknek, élve-
zetsovárgó túlságos gazdagságnak , 's lehullott falat 
után kapkodó éhségnek! — A' nagy és ékes omni-
busok, fedezeteik ellepve emberrel, 's gyomraik 
telve, mint trójai lóé, minden irányban járják a' vá
ros 8000 utczáját; ezer meg ezer equipage 's bér
kocsik mindenféle nemei nyargalnak; a' keresztút-
czáknál minden lépésre legázolás veszedelme fenye
get, 's annak kikerülésére valódi tánczmesteri ügyes
ség kívántatik, minden mozdulásra ököl és könyök-
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döfés, ördögi zagyva és lárma, minden nyomon hír
lapokkal kínálgató, hirdetéseket osztogató, hasaik-
's hátaikon nagybetűs jelentéseket hordozó gyerme
kek , törpék , szerecsenyek 's a' t. London utczáin 
százféle neme a' kiáltóknak hallatja menageriai hang
jait ; egyik alamizsnát kér egy gyomorgörcsben szen
vedőnek , vagy vizbefnlni akarónak siralmas hang
ján; másik niacska-nyávogással közelít; egy másik 
izmos ficzkó stentorhangon kínálja tengeri rákjait, 's 
octávról octávra ugrál merész hangszökésekkel; ne
gyedik komoly's lassú hangon dicséri tejét, ötödik 
csengetyüvel tesz figyelmessé áruira; egy piszkos ker-
tészsuhancz, a' gyümölcsök 's zöldségfajok neveihez 
alkalmazva, majd gyöngéd 's érzékeny, majd ismét 
dühös, rekedt hanglejtéssel magasztalja olaszkáposz
táját 's pöszmétéjét; jól esik e' macskazene szilaj 
változatai közt fiatal virágárus leányka sipegését 
hallani, ki titkosédesen súgja: „buy my sweet la-
vender, buy my roses." A' zörgés, ha az ulczák 
olly felséges jók \s részint fából nem volnának, si-
ketitö lenne. Ez utczák szélesek, egészségnek ked
vezők, és szállításra, kereskedésre olly alkalmasok-
hogy e' részben Európa minden egyéb városát fe
lülhaladják ; középütt macadamizálva, szilárd, és 
tartós kocsiutat képeznek, 's kissé domborúak, hogy 
a' víz róluk a' két oldalon alkalmazott csatornacsö
vekbe folyhassak. A' kocsiutak két oldalán széles, 
kissé emeltebb, köjárda nyúlik. Ar kövezet alatt 
mindenfelé nagy boltozott csatornák 's árkok vonat-
vák , mellyek kisebb csatornák által minden egyes 
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házzal kapcsolatban állanak, "s mellyekbe a' víz 
vasrostélyos nyilasokon foly. Midőn a' Westminster-
hidon átmenve, 's a1 parlamentházat balra hagyva. 
a' Whitehallon végig-, Charing-crossra , London 
szivébe értünk, honnét annak fö erei kiindulnak, 
egészen oda valék e9 roppant harczmezö zajában, 's 
„kegyelmet" kiáltottam a' zsidó felé, ki a' gyors
kocsiból kiszálltamkor valódi sheffieldi borotvákkal 
üldözött, 's a' comicus törpe elöl, ki titkos beteg
ségek két nap alatti gyógyítását ajánló levélkét nyo
mott kezembe , bérkocsiban kerestem menedéket. 
Többnemü borravalókon átesve , sok vergődés után 
Pagiiano franczia hotelébe szálltunk, a' Leicester-
squareon, mellynek neve: „Sabloniere." Itt már tud
tak francziául; a' nem értő 's általunk nem értett 
angol goddamm-mob helyett udvarias franczia pin-
czérek vettek körül, *s mentve valánk. — 

Londonban több száz fogadó (angol és franczia 
hotel, 's tavern) van, hol az idegen nem kisebb 
tisztaságot 's kényelmet, és nem roszabb szolgála
tot talál, mint egy uri család otthonos körében. A' 
nyugoti rész (Westende) fogadóinak fényesen búto
rozott tereméiben 's szobáiban a' gazdag idegen olly 
jól fogja magát érezni, mintha otthon volna. A' City 
fogadói, hol a' kereskedő világ szállani szokott, ke
vésbé díszesek bár, de épen ollyan tiszták , azon
ban tetemesen olcsóbbak. A' nyugoti rész fényes 
vendégházaiban 10—20 shillingbe fog kerülni egy 
pár szoba , 's nem kevesebbe az étkezés. A' Sablo-
niereben is 4 shillinget kellé fizetni azon szűk és ké-

Uti Tárcza V-dik Füzet. 2 
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nyelmetlen udvarszobáért, mellyben egy éjjel pihen
tünk. Azok tehát, kiknek Tárczám irva van, er
szényük érdekéhen igen jól cselekesznek, ha azon 
inagányházak egyikét keresik fel, hol mérsékelt árért 
tiszta lakást 's jó asztalt találni. Mi, több német, fő
leg ausztriai, belga ós franczia társaságában Cul-
verwell úrnál laktunk, (Strand, NorfolkstreetNro. 21) 
hol a' házi nö jól beszél francziául, egy házi barát 
jól beszél németül. Közös teremen 's étteremen kivül. 
hol látogatásokat fogadhatni, olvashatni, zongoráz
hatni 's társaloghatni, tiszta ágygyal ellátott külön 
hálószoba 's szolgálat adatik hetenkinl 6 shillingért; 
ebéd 2, reggeli egy shillingért, amaz esti 6, ez reg
geli 9—10 órakor. Az angolok étkezési rendszere 
igen közel áll a' vademberekéhez, vagy ha tetszik, 
Homérosz hőseiéhez, 's annyira távol van a' gast-
ronomiától, hogy a" francziák által méltán nevezte
tik barbárnak. Az ebéd álla franczia húslevesből, 
's óriási darabokban feladott (marha, ürü, disznó, 
borjú) igen tápláló , gyakran véres 's félnyers hús
ból , mártás nélkül, hanem burgonyával és zöldség
gel; halból, tésztából. A' hús azon nemű, melly az 
angol szakácsnét azon gúnyos megjegyzésre jogo-
sítá a' conlinentalis hús ellenében: „illyen húshoz 
egy angol macska bajuszát sem törlené lu Annál ro-
szabbak az angol tészták, a' puddingok, pyeok és 
porkupineok szerencsétlen nemei. Az angol levesek 
pedig, ezen mockturtle, oxtail, 's ezen hare-soup 
(teknősbéka, ökörfark 's nyúlleves) még magyar
toroknak is . melly paprikához szokott, emészhetle-
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nül erősek, ártatlan étkezéshez szokott németre nézve 
pedig egy fokkal sem vésztelenebbek a' választóvíz
nél és vitriolnál. Tészta után az abrosz elvétetik, 
csak a' boros és seres poharak hagyatnak asztalon. 
*s gyümölcs hordatik fel; ez is felemésztetvén, a" 
hölgyek eltávoznak, 's a' férfiak bor, kávé, szivar 
mellett egyedül maradnak szilajabb jó kedvűkkel \s 
szabadabb elmésségeikkel. Hogy valaki Angolhonban 
bort ihassak, gazdagnak kell lennie, a' kevésbé 
gazdagoknak ale és porterrel kell beérniök. A' fél 
shillinges reggelinél pedig hideg hal "s pecsenye, 
sült és fölt burgonya 's írós vaj kíséretében jelenik 
meg a' kávé és thea. — 

Kikötőbe jutva, azonnal rohantam a' világba, 
melly már gázfénynyel és minden szinü görög , chi-
nai, indus tüzek lángjaival vala ragyogó. Megfutván 
a' Haymarketet, a' Regents-Quadrantot, a' Re-
gent- és Qxford-utczákat, London legpompásb r é 
szeit, 's a' Strandot, azon nagy utezavonalt, melly 
a' királyné 's aristocratia lakaival kérkedő városrész
ből Ü kereskedés dús tanyáira , a' Citybe visz, — 
utunk , sugárzó tündérfényben, a' föld minden gaz
dagságát szemlére tüzö, fényesen világított boltok 
közt vezetett, minden lépésre űj meg uj tárgyat bá
mulva , bársony- és selyemruhák hullámzásai közt 
részegülve. — Néhány napig nem tettünk egyebet, 
mint részint kocsizva, részint gyalog ődöngve "s an
dalogva , London tervével kezeinkben, a' város ar-
czulalát vizsgáltuk. — London nevezetességeit jó 
terv mellett 10 nap alatt meglehetősen átnézhetni, 

2 * 
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Mi ezntlnl csak általános képel akartunk szerezni az 
óriásról, 's tagjainak és ízeinek részletes vizsgá
latát későbbre tartók fel. — 

London, a' szorosan vett városon kívül (City) 
Westminster, és Southwark részeket, 's Middlesex 
és Surrey grófságok (megyék) több (mintegy 30) 
helységét foglalja magában. Nem tekintve azonban 
a' különböző politicai 's hatósági elosztásokat, leg
inkább 5 elkülönözött és elütő jellemű részből áll; 
úgymint: a' nyugoti rész, (Westende) a' City, a* ke
leti rész (East-end), Westminster és Southwark. 
— A' nyugoti részen vannak a' legszebb squareok 
(kertestérek), mellyek közepén vaskorláttal elzárt, *s 
csak a' körülfekvő háztulajdonosok által használható 
kert fái közt képszobor szokott állani, rendesen nagy 
hadvezéré vagy statusférfié; az árnyas parkok \s 
ezek körül a' gazdag fölbirtokosok 's tökepénzesek, 
a' magas aristocratia fényes, nyugalmas lakhelyei, 
nagy, széles, tiszta utczákat alkotva. Azonban a"5 

legfényesb boltok is ide, az aristoeraticus gazdagság 
közelébe, az Oxford- és Regents-utczákra vonultak. 
— London általános arczulatán mindenek előtt \s 
minden más városok felett jellemzöleg tűnnek fel 
azon gyönyörű zöld oázok, mellyek e' két millió em
ber kigözölgésével's ennyi gyár, katlan, kőszén, 
gőzhajó ésloeomotiv lehelletével megterhelt léget fris 
falusi szellőkkel javítják *s orvosolják; a' barna, 
egyforma házsorokon kifáradt szemeket édesen pi
hentetik , 's a' hivatalszobák, cathedra ? bank és 
barr 's műhelyek pora 's gőzében fuldokló emberisé-
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get kellemes sétára híják, a' világ* legszebb zöldö 
gyeppamlagával kínálják , *s özek, szarvasok, haty-
tyúk 's arcadiai nyájak társaságába vezetik. Semmi 
nem lehet meglepőbb, mint nagy város közepén ily— 
lyet találni, a' Pallmall és Regent-Street népes ház
sorai's tündöklő boltjai közül kilépve azonnal a' leg-
idyllibb kertek, tavak 's nyájak körébe jutni, 's 
mintegy nyájas devonshirei vidékre büvöltetni át; 
ezt csak a' nagyszerű és okos angol tiulá igy ren
dezni, ki egyedül ismeri, mi a' valódi kényelem 's 
élvezet. Síjuareje mintegy 80 van Londonnak; nagy 
parkja pedig 5 ; u. m. Hyde-park , Regentspark, 
St. Jamespark, Greenpark és Kensington-gardens. 
— A' City London szive, a' világkereskedés dús 
raktára, a' város középső 's legrégibb magva, hol 
az alkukötések, adásvevés , pénzforgalom ügyszo
bái , boltok, rakhelyek, közhivatalok, városi 's 
kereskedési törvényszékek 's kereskedők lakházai 
találtatnak csoportozva, a" roppant szent Pál egy
háza, a' bank, a'keletindiai társaság palotája, a' 
városház (Mansion-house) 's Guildhall körül. A' ke
leti rész, a' Toweren túl, \x tengeri kereskedés ta
nyája , itt mozog annak óriási élete, 9s itt állanak 
végtelen telepei, rakhelyei; itt ásott magának szá
mos vízmedenczét (docks), mellyékben ezer meg ezer 
hajó áll, erdeje az árboczoknak, 7s ezek partjain 
emclé föl tömérdek szilárd rakházait, a' világ min
dennemű termékeivel tömötteket; itt laknak a' hajó
építők, tengerészek 's mind az, mi óceánon "s óceán
ról él. Erre foly a' Themse tengersírjába, melly még 
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60 angol mérföldnyi távolságra van ugyan * de viz
el a gályát egész Londonig felküldi. — Westminster 
a' Citytől nyngotra esö , de a' Themsére hajló vá
rosrész , mellynek ősi nyugalma , árnyékos ó töl
gyei , barna , tiszteletes falai, aristocraticus jelleme 
legnagyobb ellentétet képez a' keleti doekok demo-
eratiens, mozgó , szennyes életével. Itt vannak a" 
st. jamesi park palotái, hol Anglia dicső menyecs
kéje , a' kis kövér szőke királyné, e' fölelön lehet
séges legműveltebb 's űriasb környezetben lakozik, 's 
a' Westminster-Abbey gazdag góth boltozati körül 
a' parlamentház 5 törvényszékek 's ministeriumok 
állanak. — Végre Southwark, a' Themse déli part
ján , Snrrey grófságban, részint szinte kereskedési 
"s tengeri érdekek tanyája 's e' részben közös je l 
leme van a'keleti részszel (East-enddel), külön je l 
leme azonban, hogy itt van a' gyártelepek 's manu-
factúrák , öntömiihelyek, serfőző 's pálinkaházak 
's a' t. roppant sokasága, mellyek kigözölgése 's 
füstje e* városrészt igen kellemetlenné 's rondává 
teszi. Legújabb 's legdiszesb részei Londonnak azon 
új squareok ós széles utczák, mellyek legutóbbi kor
ban Paddingtonban a' Hyde-park éjszaki oldalán, 's 
ismét London éjszaki részén, Holborn és Pancras 
közt 5 és ismét a' Hydeparktól délre a' királyi palota 
háta mögött származtak. 

London áttekintésére legalkalmasabb hely a' City 
közepén fekvő szent Pál csúcsa. — Ellátni innét a' 
roppant terjedelmű, ködfátyolba burkolt főváros óriási 
tagjait 's ereit, mikint fekszik az a'kebelét kígyós 
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görbületekben liasitó Themse partjain tágas és kel-
lemes völgyben. Éjszakfelé mindinkább domborul â  
város földe, 's éjszaknyugoton annak legmagash 
pontja. Az itt 4—500 yardnyi szélességű Themse 
partjait 4 kő- 's két vashíd köti össze, mellyek az e" 
nembeli munkák legjelesbjei közé sorozhatok. A' ház
tömegek unalmas barnaságát kellemesen váltják fel 
a' terjedelmes parkok, bö vizökkel, százados fáik
kal, 's 80 square zöld oázai. Keletre a* vitorlaerdö, 
melly Londonhidtól Deptfordig mintegy 4 angol mér
földnyi hosszúságban hinti el a' Themsét. Számtalan 
egyház 's kápolna , nagy részint Ízetlen "s csodála
tos bizarr alkat's itt-ott vakmerő magasság által ki
tűnő tornyokkal; az egyforma , untató 's minden ar-
chitectonicai szépséget nélkülöző magánházak közöl 
kevés középület tűnik ki magassága által. Nem látni 
nagy palotákat; de a' kisebb, egyidomú házak vég
telensége , elláthatlan sokasága hat lezúzó erővel. 

A'londoni széles, egyenes utczák házai téglá
ból épülvók, 's a' nedves szigeti lég és örökös szén-
gőz által barnás olajzöld színre festvék, rendszerint 
csak 3—4 ablaknyi szélesek, 2—3 emeletnyi ma
gosok, felülről vörös kéményekkel ellátvák. — Ezen 
untató egyformaság legkitűnőbb a'nyugoti rész tiszta 
utczáin, mellyek házai hosszú, nagy kaszárnyákra 
emlékeztetnek. Oka ennek, mert minden angol csa
lád egy külön házban akar lakni. A' Cityben 's azon 
részekben, hol a' figyelmet a' gazdag 's ízletes bolt
kirakatok V a' tolongó emberhullám vonja magára,, 
ez untató egyformaság nem olly szembetűnő; a'' leg-



24 LOJVDOK. 

újabb részekben, különösen a" parkok körül pedig 
egészen megszűnik, mert itt a' legnemesb Ízlésben 
épített, emlékszerü paloták tömege ragad bámulásra, 
*& annyira felébresztve 's előteremtve a' régi nemes 
építésmodor , hogy hirtelenében valamelly görög 
vagy római város utczáin vélnéd magadat. Ki azon
ban ez utánzásokat szigorúbb művészi szemekkel 
vizsgálja, kétségkívül számos tökéletlenséget 's iz-
léshibát fog felfedezhetni. Az építési művészet hiá
nyát pótolják a' squareok, mellyek közepét kert fog
lalja e l , szép árnyas fákkal, virágokkal, zöld pá
zsittal 's jó és rósz emlékszobrokkal. A' bekerített 
kert használata kizárólag a' tér házbirtokosainak tu
lajdona, 's így a' squareok magánosok számára és 
kicsinyben ugyanazon szolgálatot teszik, mint a' 
parkok nagyban 's a' közönség számára. A' kocsi
zok 9s gyalog sétálók számára ösvényekkel szegett 
parkok különböző pontjairól változatos kinézések kí
nálkoznak sokféle idomú 's hatású házsorokra 's pa
lotákra. Tagadhatlan azonban, hogy az untató ház
tömegek során itt-ott felséges, emléki jellemű épü
leteken gyönyörködik a' bámuló szem, millyenek: 
a1 Sz. Pál , a' bank, postaház, árvák háza (orphan-
asylum), Buckinghamhouse (hol a' királyné lakik), 
Sommersethouse, Mansionhouse, némelly Clubbok 's 
egyesületek palotái, a' Bedlam , a' nagy kórházak, 
a' börtönök, Vvégre a' Colosseum, melly London 
panorámját mutatja, és ószerü nemességével azt hi
tetné el , hogy Tiber partjairól hozatott a' Themse 
mellé 's a' t. 

'S ha London nappal bámulandó, éjjeL midőn 
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lobogó légszeszlángok által világítatik , tízszeresen 
az. Tündérlakkint világított utczáin az írást nehéz
ség nélkül olvashatni. A' gáz világ pazarolva alkal-
maztatik 's mindenfelé ragyogó diadémokban, forgó 
golyókban, zuhatagokban, bokréták- 's koszorúkban 
fénylik. A' fényes boltokban a' legköznapibb élet 
szükségei is meglepő varázsfényben jelennek meg, 
a' színek ellenzete 's különfélesége saját csábító in
gert ad, a' nyers hűs, halak , rákok, tekenösbókák, 
a' prózai burgonya és répa is annyi kellemmel 's 
annyira új és meglepő világításban vannak kirakva, 
hogy mintegy mükitétel előtt bámulva áll meg a ' jár 
dataposó külföldi. — 

Blindezen utczák- 's tereken semmi nyoma sincs 
a' szegénység gunyhóinak. Itt mindenütt gazdagság 
és fény ragyog, 's a'jóllét aranysugárai tündökle
nek. Ki a' nagyvárosi nyomor sápadt rémképeit látni 
akarja , sötét, nedves utczasikátorokban kell kalan
doznia, hol az éhség és bűn nedves, szennyes, sö
tét lyukakba vonulva dul ful rongyaival, átkaival, 
könyüivel, 's koplalva senyved, vagy a' lopott kon-
czon marakodik. — 

És a' nap fáradsága után olly jól esik, az utczák 
zajából visszavonulva, az angol kandalló lobogó kö-
széntüze mellé ülni, *s a' ködös őszi esték méla óráit 
átálmadozni, míg Berzsenyi szép dala rezg végig a' 
honvágytól dagadó kebel húrjain. Felszítánk bará
tommal a'kandalló lángjait, 's beülve karszékeinkbe, 
végig kalandozánk a' multat 's jövendőt. És a' mint 
a' tüz lassankint elhamvadt, társalgásunk mindinkább 
komor és sötét lön, míg mindketten mély, szótalan 
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álmadozásba nem merülénk. De e' melaneholicus 
estéknek saját kéjök van, mit fel nem cserélnék a' 
vad epicureismusnak poharak mellett lármásan töltött 
óráival. — És ismét a' nagy idegen világban olly 
jól esik hazafiakra találni, kiket érdekel azon ha
zának sorsa , melly kelet felé a' Duna és Tisza mű
veletlen partjain, e' szép nyugoti világ kincsei után 
sóvárogva teng; 's kiknek kebelében rokon visz-
hangra talál minden szó, minden hír, melly e' távol 
hazát illeti. Londonban sok magyarországi kézműves 
van; számuk, mint Sattler földinktöl hallók, tűi ha
ladja a' 100-at, igen ügyeseknek tartatnak, 's ke
restetnek, különösen ezüst- "s aranyművesek, könyv
kötök , szűcsök és asztalosok. Sattler, kinek sok 
szívességével élénk, ezüstműves. De senki azok 
közöl, kiknek e' Tárcza írva van, el ne mulaszsza 
felkeresni Mayer János György szepesi hazánkfiát, 
ki szorgalom és szerencse által Londonban szép va
gyonra vergődött, saját házában lakik (Oxfordstreet 
Nro 58) igen értelmes "s befolyásos ember, és utazó 
hazafiait igazi magyar-angol szívességgel látja. — 
Bár több mint 30 éve lakik a' zöld szigetben, 's 
szokásaiban , érzelmeiben , szabadságszeretetében 
egészen angol polgárrá lett: nem tön még le kedves 
vágyáról, végnapjait szülő helyén, a' Kárpátok lá
bainál , tölteni e l , 's szép kis szőke lányát magyar 
férjnek adni; és elég hazafias volt a' m. academiát 
is megajándékozni. Több ízben üríténk vendégsze
rető asztalánál egykét pohár tokajit vagy cherryt 
magyar hazánk javára. — 
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CITY. TUNNEL. DOCKOK. GREENWICH. 

Mai napon az ipar és kereskedés óriási telepeit 's 
roppant életét akarók látni, melly a' kiváltságos Ci
tyben "s ennek körén túl, kelet felé lakik, hol a' 
vitorlákkal elhintett Themse a' tenger felé siet, hol 
London nem kellemében tűnik fel, hanem erejében. — 

Utunkat a' Strandról, hol szállva valánk, a' 
Cityn keresztül vevők, melly a' Themse éjszaki 
partján fekszik, 's mellynek szíve szent Pál egyháza. 
Fővonal , melly sz. Pál terén keresztül a' Cityn v é 
gig vezet. Fleetstreet, Cheapside, Cornhill, és 
Leadenhallstreet; másik vonal, melly szent Páltól a' 
Towerhez visz: Watling-street, Eastcheap, Gr. To-
werstreet. Hidak, mellyek a' Cityt Southwarkkal ösz-
szekötik: Blackfriars, Soulhwark ér London-briclge. 
E' hidak közül legnagyszerűbb az egészen gránitból 
épült hires London-bridgé, arányainak helyessége 's 
kellemmel párosult szilárdsága által a' vizi építészet
nek egyik legszebb 's legroppantabb emléke. A' 
Strandról Citybe a' hires Temple-Baron keresztül 
juthatni. Ez a' City kapuja, hol nagy ünnepélyek 
alkalmával. London város lordmayorje 's tanácsa a' 



28 CITY. 

királyt fogadni szokta, *s annak a' hírnök által ho
zott parancsait átveszi, *s mellyen régibb korban a* 
kivégzett bűnösök fejei kitétetni szoktak. A* City, ó 
privilegiumi szerint, egyedül lord-mayorjétöl függ* 
saját régi törvényei 's szokásai szerint kormányoz-
tatik, és bizonyos tekintetben sem a' király, sem 
a' parlament alatt nem áll; saját szokásai, törvényei, 
jelleme 's erkölcsei, kórházai 's egyházai vannak, 
egészen elkülönözve London többi részétől.—Temple-
Bar a" nagy tűz után (1670—1672) építetett Sir 
Christopher Wren, a' szent Pál épitöje által, port
iandi köböl. Keleti részén, a' City felöl, Erzsébet 
Királyné 's I. Jakab szobra és Anglia czimere, nyu-
goti oldalán pedig I. és II. Károly szobrai vannak; 
a? rajt levő felírás az építési időt *s az akkor kor
mányzó lordmayorek neveit mutatja. — Oldalt két 
kisebb bejárás van gyalogok számára. — 

Belépvén c' nevezetes kapun, melly annyi ószeríi 
ünnepélynek vala már tanuja, a' Fleetstreeten va-
lánk. — Ez utcza, 's a' Cheapside a világ életere, 
a' képzelhetlen tolongás, taszigálás, a' roppant életér 
lüktetése , melly a' fényes bolti kirakatokra bámuló 
idegent ököllel 's könyökkel emlékezteti, hogy itt 
mindenkinek dolga van, 's nincs idő álmadozni és 
száját tátani. Mosolyogva gondoltam egy netalán ide 
tévedhető, fontolva haladó, pohos és magát me
gyéjében nagy férfiúnak képzelő táblabíró, vagy 
egy kisvárosi tisztes kövér matróna sorsára, ki ott
honi aluszékony kényelmes szokásait 'sünnepies nyu
galmát itt is meg akarná tartani! — A5 kereskedés, 
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ipar és mesterségek e" székhelyén a* házak falai 
rőfös, öles nagyságú betűkkel • számokkal \s hirde
tésekkel vannak tetőig borítva, mellyek részint aranyo
zottak 's kiülök. Szeszélyes alkalu mozgonyok vonat
nak emberek "s lovak által, hirdetéses papírlepedök-
kel beragasztva, vagy divatosan felöltöztetettem-
berbábakat emelve. Az elmésség bányájának minden 
aknája ki üritetik , hogy az áru ezen úgy nevezett 
„puffok" által kelendőbbé tétessék. Nevetnem kellé 
egy varga elmésségén , midőn kirakatában â  ezipök 
*s csizmák különbféle neme közt egy vastag talpút 
,J)oetors enneminek" láttam neveztetni. Egyébiránt 
a' City, néhány szélesebb föutczáját kivéve, apró 
szennyes utczák végetlen tömkelege , mellyeken a* 
barna apró házak megannyi komor fogházakhoz 
hasonlítnak. 

A' Fleetstreeten utunkba esett a' nagy ügyvéd
tanya , a' Temple. E' nagy épület onnét vette nevét, 
mert egykor a' templariusoké volt; e' rendnek bu
kása után jogiskola 's jogtudósok tanyája lett. Kél 
részből áll, mellyek két külön ügyvédi testület sa
játjai, u. m. az Inner- és Middle-temple. Fő bejá
rása egész Templenek a'Middle-temple kapuja, fö
lötte bárányczimerrel, a' templárius rend jelképé
vel, Inigo Jones rajza után épülve. A' Temple gyö
nyörű egyháza régi góthépület, mellynek főképen 
gazdag boltozata 's karzatának vésömunkája bámul-
tatik, épen kijavítás alatt volt. Benne nyugszanak 
templárius lovagok' tetemein kívül: Plowden, Thur-
low, Selden hires jogtudósok. A' Middle-temple rész 
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nyugot felé fekszik, nagy teremében, melly minden 
londoni ügyész-innek termei közt legrégiebb 's leg
szebb , I. Károly szép arczképe van Van Dyktöl, to
vábbá II. Károly, Anna királyné, I. és II. György 
arczkópei, 's köröskörül az Inn' benclierjeinek (ügy
védi testület elnökei) nevei 's czimerei hosszú sor
ban felfüggesztve. Angliában nem kívántatik ne
messég a' czimerviselhetésre, akárki adathat magá
nak afélét a' Herald-OfFiceben. Az Inner-temple 
rész, amattól keletre, a' Themsére nyiló kellemes 
kertjei 's szép tereméről nevezetes. Kertéből, melly 
juniiistól kezdve naponkint esti 6 óráig nyitva van 
a' közönségnek, igen kedvező kilátás van a' Water
loo- és Blackfriars hidakra 's Sommerset-house ki
rályi palotára, melly a1 Themsére és Strandra néz. 
A' terem, hol az ügyvédek együtt ebédelnek , Sir 
James Thornhill szép képeivel ékes, mellyek Pega
zus szárnyasió történetét ábrázolják, 's Vilmos ki
rály , Mária királyné, 's Coke és Littleton híres jog
tudósok arczképeivel. Az Innertemplenek is külön 
kápolnája van. — 

Az Innék tereméiben, terminusok alatt (millyen 
Angliában is, mint nálunk, évenkint 4 van) együtt 
ebédelnek az Inn tagjai; azonban csak úgy, ha 
akarják, kényszerítve nincsenek, csupán a7 testü
leti szellem tisztelete's ereje vonja őket együvé. Fia
tal gyakorló tagok azonban, kik még nem barriste-
rek, legalább háromszor egy terminus alatt tartoz
nak itt ebédelni. A' bencherek számára külön asztal 
van terítve, karszékekkel. Ezen bencherek a' tes-
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lület öregebb, köztiszteletü tagjai, kik az Inni kor
mányozzák. Az ebéd 5 ]/2 órakor van, "s 2 shillingbe 
kerül személyenkint. Az Inn maga tart pinczét és 
szakácsokat. Ebéd előtt, felett's után többnyire ügyé
szi 's peres dolgokról foly a' beszéd, mi a' fiatalokra 
nézve igen tannságos, de föhaszna ezen ebédeknek 
a* naponkinti találkozás, ismerkedés, a' testületi 
közvélemény megalapulása, melly a' tagokra nézve 
törvényerejű lesz, és semmi nemtelent elkövetni 
nem enged, a' garázdaságot korlátolja, a' kicsapon-
gást lehetetlenné teszi. A' Middle-temple teremének 
oldalán némelly régi szabályok is függenek , igen 
puritán szelleműek. A' sokudvarú roppant épület teli 
van ügyvédek hivatalszobáival, kik hivatalos órák
ban mindenkor itt találhatók; az ifjabb- 's szegényeb
bek egyszersmind itt is laknak. Az udvar boltjaiban 
ügyvédi parókákat árulnak, e' nevetséges marad
ványait a'régi időnek, mellyet a'fiatal ügyvéd kény
telen fejére húzni, ha törvényszék elébe megy. \s 
melly a' legcsodálatosb ellentétben van ifjú, virágzó 
arczával. — 

Mindezen Innék igen gazdagok, a' belépő tag 
1000 fntot fizet, de csak 500-at , ha egyetemből 
jő; 's e' szerint szegény legény, ha csak védura 
nincs, vagy előbb más utón annyi pénzt össze nem 
kapart, ügyvédi testület tagja nem lehet. Azután 
gyakorlatos ügyvédek (barristerek) mellett néhány 
évig foglalkodik, 's tanul; ezen gyakorlati idő a" 
tehetségek 9s egyéb viszonyokhoz képest változik, 
némellyik már egy év múlva, másik 5—6 év múlva 
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vezettetik csak be a 'Barrba, (ügyvédek helye a' 
törvényszéken) 's ettől kezdve azután minden tör
vényszék előtt ügyvódkedhetik. Ügyvéddé lehetésre 
semmi iskolai tanulmány 's bizonyítvány nem kíván
tatik • hanem csupán az , hogy az ügyvéddé lenni 
kívánó ifjú valamellyik testület tagjává avattassák, 
ott a' kívántató pénzt letegye, törvényszakonkint 
legalább három ebédet az Imiben megegyék, 's ma
gát gyakorlatos ügyvéd mellett alkalmazza. Mind
ezen adatokat a' Middle-temple egyik fiatal ügyé
szének , a' németül jól értő , igen értelmes, 's mi 
Angliában ritka, elméletileg is müveit, német fejű 
"s angol gyakorlatiságú Quain urnák köszönöm, ki
vel megismerkedni örömem vala. — 

A' népes utczákon, London legdúsabb polgárai
nak fészkei, 's a' világ legnagyszerűbb kirakatai 
közt tovább barangolván , mielőtt a' Londonhid alatt 
gőzhajóra ültünk volna, megnéztük még a' Guild-
halit, Nevvgatet, a' városházat, a' smithfieldi ba
romvásárt, sz. Bertalan kórházát, a' bankot és bör
zét, hol a' világ legnagyobb pénzforgalma pezsg. 
A' Guildhall (Kingstreet, Cheapside) nagy terje
delmű rendetlen középület, melly eredetileg 1411-
ben épitetett, 's a 'nagy tüz után 1669-ben újra 
épült. Kebelében London városa hivatalszobái 's tör
vényszéki teremek vannak. Homlokán, melly góth 
ízlésben van ékesítve , London városának sárkányok 
által tartott czimerét viseli. Nagy nyilt teremé (hall) 
153 1. hosszú, 48 széles, 55 magas, 6 — 7000 
személyt fogadhat be, 's benne tartatnak a 'parla-
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menti tagok 's városi elöljáróság választásai, a' nyil
vános ünnepek 's vendégségek , "s a' City testüle
tének egyéb gyűlései. Szép ablakai festett üvegzete, 
melly Anglia 's a' City czimereit, 's az angol lo
vagrendek jelképeit mutatja , a' város költségén 
nagy férfiak tiszteletére emelt emlékek, 's Gog és 
Magog nevű két óriásszobor, igen érdekessé teszik 
az ó terem falát. Nelson szobra Smithttöl, William 
Pitté Bubbtól, Chatham grófé és Beckford lordmayoré 
Bacontól van; tehát mind angol szobrászoktól. Az é j 
szaki oldal közepén levő lépcső vezet a' Chamberlains-
Officebe, mellynek falait Hogarth rajzai ékesítik's a' 
tanácsterembe (Common Council-Chamber), hol III. 
György szép szobra áll, Chantrey vésőjétől, továbbá 
Nelson 's Wellington mellszobrai, 's Boydell alder-
mann által a' teremnek ajándékozott érdekes kép
gyűjtemény , több arczkép (Lord Howe, Dunean, 
Heatfield, Nelson, marquis Cornwallis) történeti 
müvek (Riccio halála, Wat Tyler halála, a' spanyol 
és franczia hajósereg megveretése Gibraltárnál 's a 't.) 
's a' City közéletére vonatkozó képek, u. m. a' lord-
mayor vizi menete Westminsterbe, annak esküté
tele 's a' t. E' terem is mindenkor látható, kivé
vén gyűlések idejét. A' fő bejárástól balra van a' 
Justice-Hall, hol egy alderman naponkint törvény
széket tart kisebb peres ügyekben. — A' Newgate-
börtönnek ezúttal csak külsejét nézők meg, máskorra 
hagyva a' börtönök szellemének vizsgálatát. Szom
szédja azon épületnek, hol a' criminalis törvényszék 
ülései (Old-Baily Sessions) tartatnak. Homlokfala 

Uti Tárcza. V-ik Füzet. 3 
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egyszerű szilárd • rostélyos ablakokkal *s falüroírek-
kck mellyekben durva szobrok állanak; kapujára 
szoktok akasztatni az elitéltek. — A'Mansion-house 
(lordmayor palotája) Poiütry-utcza yégén fekszik, 
*s egyik a' City legszebb épületei közöl , melly nem 
tévesztené el hatását ^ ha olly szoros és szennyes 
helyen nem feküdnék. Építése 1753-ban végeztetelt 
be. Magas és nagy porticus ékesíti hat corinthi osz
loppal, melly alatt bejárás van a' konyhák- 's cse
lédszobákba ; a' porticus feletti homlokzaton Taylor 
faragványai hirdetik London hatalmát, gazdagságát, 
dicsőségét, A' Ciíyt képviselő magas nő, fegyverekre 
támaszkodva, kőkoronát visel, 's lábával az irigy
ség férgét tapodja. Jobbján egy gyermekámor sza
badság-süveget emel botján, mellette a' Themse 
istene hever horgonynyal; balján a' termékenység 
islennéje bőségszaruval, "s árukötegekkel játszó gyer
mekek, a' kereskedés ábrázolói. A' fő bejárástól 
balra van a' törvényszékszoba, hol ar lordmayor 
naponkint ülést tart, hozzá tartozó peres kérdések
ben. — A' nyugoti Smiethfield-téren legnagyobb ba
romvásár van Angliában , \s tenyésztőinknek magas 
élvezetet nyújtana e' tekintet, melly engem hidegen 
hagyott, mig képzeletem London régi századaival 
foglalkodott, mert e' téren győzte 's ölte meg Wal-
worth lordmayor a' fellázadt Wat Tylert. E' téren 
tartatik a' nagy Bertalan-vásár, 's déli oldalán fek
szik sz. Bertalan nagy kórháza, egyike azon számo
soknak , mellyeket az önzéssel 's vastag anyagiság
gal vádolt angol nép emberszerctete a' beteg embe-
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riségnek emelt. — Angolhonban mind ezen jótékony 
közintézet; egyesek aláírásai 's nemes részvéte által 
fartatik fel, 's a' mit az egyesülési szellem a" szen
vedő emberiség javára, a' tudományok "s művé
szetek előmozdítására teremt , annyi 's olly tömér
dek , hogy a' legelfogultabb ángolgytilölönek is tisz
telettel kell kalapot emelni. E' nagy kórház már 
1100-ban alapítatott, Rahere nevű jóltevö által, ki
nek szép tette a' nagy lépcsőn Hogarth ecsetével 
van örökítve; előbb a' sz. bertalani perjelségé volt, 
*s VIII. Henrik korában lett közkórház, ki azt a' 
városnak adá; négy épületből áll, mellyek roppant 
udvart környeznek 's köboltozatokkal köttetvék, 
Három rendes orvos. ugyanannyi seborvos , 's egy 
rakás segédorvos, saját gyógyszerárus és pap fel
ügyelése alatt 10—12 ezerre megy az évenkint 
felvett betegek száma. Minden külsőleg sértett egyén 
azonnal felvétetik legkisebb formaság nélkül, de 
a' betegek felvételére folyamodás kell, mellyet 
egyik igazgató aláirt legyen. A' fő bejárás dó-
riai rendű, nagy bolthajtása felett VlII-ik Hen
rik szobra van; nagy lépcsőjét Hogarth ingyen 
festó, 's a' műértők bámulják ezen a' sz. történetből 
vett rajzokat; — a' nagy teremet VIH-ik Henrik, 
II. Károly, RatcliíFe hires orvos, és Percival Pott, 
e' kórház nagy jóltevöjének, arczképei ékesítik, 
ez utóbbi Reynolds ecsetétől. — A' börze (royal 
exchange), Cornhill-utczában , egyike London leg
szebb 's legszilárdabb épületeinek, Wren Kristóf, a" 
híres épitö művész tanítványa, Hawkesmoore Miklós 

3 * 
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épité 1668-ban, 's 80 ezer fontba került. Hossza 
203 1., szélessége 171 1., magassága 56 1., közepén 
négyszeg tér van, mellyet szabályos köfolyosó vesz 
körül, felette torony, híres pontosságú órájával, melly 
1821-ben épült. Két nagy bejárása van, délfelöl a' 
fö bejárás szép corinthi féloszlopokkal és királyszob
rokkal ; éjszak felöl Threadneedle-utczán, az ékte
len másik bejárás. Tere közepén áll II. Károly szobra 
római öltözetben. — 

Mindezek futólagos áttekintése után, a' hatalmas 
Londonhíd alatt, melly Londonnak egyik dicsősége, 
ráülénk egyre azon számos gőzhajó közöl, mellyek 
London legnagyobb utczáját, a' Themsét, minden 
irányban perczenkint hasítják 's a' város távol eső 
részeit összekötvén, az embert egy pár pencért több 
mérföldnyi távolságra röpítik. — Eddig terjed a' 
Themse tengeri élete; e' hídtól kezdve kelet felé 
egész folyam hintve van nagy tengeri hajókkal. Soha 
semmi folyó ennyi gályát nem horda hullámain 's 
nem mutatott pezsgőbb, életteljesb látványt a' bá
muló szemnek. A' Themse partjai nem járhatók, nem 
kocsizhatok, mert a' házak egészen a' vízre vannak 
építve, megérintik habjait, lígy hogy a' kereskedők, 
házaik alsó részébeni raktáraikból, egyenesen hajóra 
rakodhatnak. A' Tunnel-nél szálltunk partra, Brunel 
merész müvénél. Egy azon óra alatt fölötte is valánk 
a' gőzhajóval 's benne is a' hajók és habok alatt, a' 
föld mély keblében. A' gyalogok lejárása már kész volt, 
a' szekereké még nem. Belépés ára 1 shilling. A' 
merész gondolat megragadó hatású, de a' bennléte-
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zés igen kellemetlen, mint valamelly bányában. Ned
ves, penészes falak, 's azon nyomasztó hidalom, 
hogy a' gömbölyeg bolthajtások felett egy hatalmas, 
széles víz egész tömege zúg 's ezernyi gályák úsz
kálnak. 

A' ki tudja, milly roppant és soknemü kereske
dési érdekek mozognak a' Londonhid közelében 's a' 
Tunnel tőszomszédságában, megfoghatja, milly fon
tos és szükséges a' Themse ezen része két partjának 
összeköttetése olly módon, hogy a' hajók szabad j á 
ráskelése gátolva ne legyen. Nemcsak a' sajátsá
gosnak , különösnek viszketege, a' nagyszerűben 
gyönyörködés, 's a' nagy müvekben magát megörö
kítő nemzeti dicsőség ösztöne valának tehát az indo
kok , mellyek az angolt Tunnele építésére vezették, 
hanem a' közlekedési haszon, sőt szükség, mellynek 
a' hajózást gátló híd által nem lett volna elég téve. 
A' semmi nehézségtől vissza nem rettenő vállalkozási 
szellem tehát a' helyett, hogy habok fölött emelt 
volna közlekedési eszközt, a' habok alatt vájt utat 
magának, a' föld mély gyomrában. 1799. óta több
féle terv adatott elő, 's ismételt kísérletek tétettek 
egy tunnel létrehozására, előbb Gravesendnél, majd 
ismét Rotherhithe 's Lime-house közt és ez utóbbi 
saját parlamenti acta tekintélyével gyámolítva; egyik 
terv sem érett meg, azonban mindegyik kedvger-
jesztöül 's ösztönül szolgált a' fáradhatlan angolnak. 
1823-ban Isambert Brunel adott elő egy nagyszerű 
tervet, melly Angolhon leghatalmasb férfiai által
ápolva karoltatott fel. Névszerint Wellington hg. kez-
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det óta munkás részvétet mutatott e* nagy nemzeti 
vállalat iránt, melly kereskedési 's politikai tekin
tetben cgyiránt fontos. A' Rotherhithe és Wapping* 
közti hely választatott a' terv létesítésére, azon 
egyedüli pont Londonhid 's Greenwich közt , hol illy 
utat ásni lehelé a' nélkül, hogy a' Themse partjain 
fekvő nagy kereskedési telepek sérelmet szenvedje
nek. E' pont mintegy két angol mérföldnyire fekszik 
Londonhid alatt, igen népes és kereskedési érdekek
kel pezsgő szomszédságban. 1824-ki april 4-kén 
parlamenti acta vévé a' vállalatot pártolása alá, a' 
tervező Brunel igazgató mérnökké neveztetett, 's a' 
munkák elkezdettek. Soha nem volt munkában vál
lalat, melly az összes Európa kíváncsiságát 's figyel
mét annyira felingerelte 's magára vonta volna, mint 
a' Tunnel. Nevelte a' kimenetel drámai érdekét a' 
folyónak két izbeni betörése, 1827-ki május 18-kán, 
9s 1828-ki januárban, mi a'munkákat nagyon hát-
ráltatá. Minden más nemzet végkép visszarettent 
volna; az angol csak megállott egy kicsit 's gondol
kodott. A munkák 7 évig fel valának függesztve: 
de a' bevégzés köz óhajtása olly erős volt, hogy a' 
részvényesek igazgató választmányának több száz 
terv adatott be, a' víz kiszorítására 's hasonló ese
mények meggátlására. Hét év múlva ismét elkezde
tett az elemekkeli harcz 's az ész, tudomány, ós 
csüggedetlen akarat másik hét év alatt legfényesb 
diadalát ünnepié a' vizek megzabolázott árjai (ez 
úttal nem felett, hanem) alatt. És a' benn bámuló 
jámbor ajkai önkénytelenül elmondják, midőn e' cso
damüvet látja: „Mi robur et aes triplex" 's a' t. 
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A Tunnel közelében feküsznek a" dockok. azon 
nagy vízmedenczék, hol osztályozva ?s biztosan ál
lanak a" világ-kereskedés hajói, 's mellyek körül-
épílvék iszonyú raktárakkal. Semmi nem adhat ma
gasi) képzeletet azon fokról, mellyre Angolhon ke
reskedési erejét ész és szorgalom emelek. Legna
gyobb a' Londondock, legszebb a' kis Catharinen-
dock. Azután szélsebesen forgó kerekeken ragadott 
waggonba ülvén (V Fcnchureh-utczán) , a' merész 
Commercial-road viadiictusán, melly házak Yutczák 
felett egész Blackwallig "s az Eastindia-dockig. 
Greenwichchel szemközt, vezet, leröpültünk a' West-
índia-dockig; itt megnéztük egy Nyugotindiát járó 
nagy tengeri hajó gyomrát, veséit 's bordáit, miket 
mulatt-matróz mutogatott meg száraz sárga kezekkel 
's vérbe forgó tüzes szemekkel. Mind e1 dockok és 
hajók, mellyek bővebb leírását a' III—ik Füzetben 
adám 's miket kisebb terjedelemben Amsterdamban 
's Rotterdamban láttunk, nem annyira az újság in
gere, mint a' rémséges nagyság ós sokaság ál
tal érdekeltek, mellynek nincs vége 's hossza. Hogy 
e* végtelenséget képzelni lehessen, tudni kell, hogy 
Nagy-Brittanniának több mint 70 gyarmata van, több 
mint 100 millió lakossal, mellyek területe az anya
országnál negyvenszer nagyobb 's mellyeket e' kis 
okos anyaország lát el mindennemű gyártmánynyal, 
mellyekböl e' kis okos méhkas hord magába minden 
mézet, minden kincset. — 

Blackwallból gőzhajó vitt át Greenwichbe, a* 
hajdan királyi 's valóban királyi fónyü, gyönyörű 
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invalidus-palotához, hol e' jóképű jámbor tengeri 
aggastyánok több mint 3000-en a' nílusi 's trafalgari 
ütközetek emlékeitől 's Nelson dicsőségétől körül
véve éldegélnek, agg csontjaikat a' napsugáron me
lengetik, 's Chinából, Indiából, Egyptusból hozott 
és gondosan őrzött ereklyékkel játszanak. Megnéz
tük a' képteremet , admirálok 's tengeri csaták ké
peivel 's a' gyönyörű, görög Ízlésben emelt, 111 1. 
hosszú, 52 1. széles egyházat, hol ifjúságuk bűneit 
leimádkozzák. — E' pompás palotát 's parkot, melly 
utóbbinak dombjairól felséges kilátás van az 5 an
gol mérföldnyi távolságra eső Londonra, a' Themse 
kígyózó medrére, 's a' zöld vidékre, II. Károly 
kezdé építeni, úgy szinte a' greenwichi observato-
riumot is, (mellynek meridiánjától számítnak az an
gol astronomok minden távolságot), a'híres Hamstead 
számára, kinek nevét máig viseli. Greenwichben 
született Mária 's Erzsébeth királyné, 's itt halt meg 
Vl-ik Eduárd király. — A' királyi palota, most 
Greenwich-Hospital, a'Themse keleti partján fek
szik 's homlokával annak hajólepte habjaira néz; 
egészen portiandi köböl épült's 4 részre oszlik, u.m. 
Károly király, Anna királyné, Vilmos király és Mária 
királyné palotáira. A' két első közt 273 1. széles tér 
van, közepén II—ik György fehérmárvány-szobrá
val. Nyugotra van Károly király épülete, melly 
II—ik Károly laka volt 's Inigo Jones rajza után Webb 
által építetett, 1814-ben pedig kijavítatott. A' squa-
retöl keletre van Anna királyné amannak megfelelő 
palotája, 's e' kettő mögött Vilmos király és Mária 
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palotái, mellyek felett 120 1. magas, nagyszerű ku
polák emelkednek. Vilmos király palotáját, melly 
nyugot felöl van, Wren és Vanbrugh hires építészek 
emelek. — 

Telve nagy benyomásokkal, kábulva a' Themse 
kimondhatlan zaja 's mozgalma által, ülénk ismét 
gőzhajóra, melly árboczerdök, ezernyi werftek, ha
jógyárak, rakhelyek közt, a' Tunnel felett, a' To-
wer szürke tornyait jobbra hagyva, vitt vissza Lon
don szivébe, a' Waterloo-hid oszlopai alá. Goddam! 
ez igazi angol séta vala; háromszor megújuló esö, 
's ismét napfény, göz, köd, 's a' greenwichi park 
elevenzöldje, vasút, gőzhajó ós gyalogolás, — sze
recsenek , mulattok, creolok, és szép fehér angol-
nők, pamut, tengeri nád, ébenfa és bambus, indiai 
és szibériai bőrök, czukor és kávé, indigó és thea; 
víz felett és víz alatt, minden egy rakáson 's egy 
rövid nap folytában, Oh, boldog Tisza! inglorius Ti-
biscus! oh, csöndes hortobágyi magány! oh, Rákos ősi 
hallgatagsága! féllábon szendergő gólyák és csikorgó 
kútgémek! feneketlen utakon megsülyedt oláh sze
kerek ! reátok gondolék, 's 

„Keblem szorul 
'S egy köny beszél hazám' nagyságirul." — 

Semmiben sem mutatkozik nagyszerűbben az em
beri méltóság, az istenire emlékeztető észhatalom, 
mint azon működésekben, mellyek által ember a' 
természet 's elemek szilaj hatalmát megzabolázza, 
rendezi, 's azok elrejtett erejét kikémleli 's kifejti. 
E' kis ember, kinek fajából a' legnagyobb alig 6 
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lábnyi "s a" legerösb alig bír el néhány mázsát, a 
mechanica törvényeinek segélyével kiterjeszti meg
hosszabbodott 's megerősödött jobbkezét a' megmér-
hellén világra 's meghódoltatja a' tenger végetlen 
vizeit, a' lég viharait, egy csepp vízből roppant 
gőzerőt fejt ki, 's a' tömérdek világot, mellynek ő 
csak parányi lakosa, rabszolgájává teszi, vak enge
delmességre kényszeríti. És az emberi hatalomnak 
e' nagyszerűsége seholsem mutatkozik fényesebb j e 
lekben, mint Angliában. Legnagyobb példái annak 
a' Tunnel, a' Bláckvallba ragadó vasut, a' gőzerő-
müvek sokasága, mellyek az emberi ész hatalmáról 
egyenkint lehető legmagasb képet adnak. — 'S ti. 
kik ez ipart, kereskedést, pezsgő életet, végtelen 
mozgalmat, mindannak, mit nagyot és fölségest 
emberi kéz és ész előteremthet, virágzását, tenge
rek megzabolázását 's hozzá e' népszabadságot szem
mel látatok, fogtok-e egy perezig is kételkedhetni, 
hogy nevetségesek mindazon jámbor próféta aggo
dalmai, ki Angliát status-adósságai terhe alatt össze
roskadni hiszi ? A' világot át zengő „Rule Brittannia" 
olly hatalmas valóság, mellynek nagyszerű zúgásá-
ban megsemmisülnek az irigyek és rágalmazók gyáva 
seppegései, 



IV. 
WESTMINSTER - ABBEY. WESTMINSTER-
HALL. ANGOL TÖRVÉNYSZÉKEK. PARKOK. 

COLOSSEUM. ZOOLOGICUS KERT. 
Másik napot a' Citytől nyugotra esö 9s Themsere 
hajló városrész, a' tiszteletes arczu Westminster át
nézésére fordítva, 's lakásunkról a' fényes Strand-ut-
czán keresztül, hol a' világ* legnagyobb hírlapjai
nak kiülő arany betűkkel jelentett szerkesztőségei, 
9s London legszebb boltjainak egy része vannak — 
azon tenger nép tolongásában, melly a' Cityt a" 
Westenddel összekötő fővonalon hullámzik, a' par
kok és ministeriumok városrészébe jutva, a' st. j a -
mesi parkot 's palotákat, hol Anglia királynője lakik, 
a' Westminster-abbey gazdag góth hajlékát 's emlé
kekkel tömött kápolnáit, a' költök szögletét (Poets-
Corner), hol Shakspeare, Johnson, Thomson, Gar-
rick 's a' t. szelleme leng, a' régi, felfordított hajó
alakú Westminsterhallt, az ideigleni parlament-ter
meket , a' pairek gazdag 's képviselők egyszerű 
harczmezejét, a'padokat, hol Peel, O'Connel, Hume, 
Roebuck, Russell, Brougham menydörögnek, sok 
örömmel néztük végig. — 

Az öreg, nagyszerű Westminster-abbey ? melly 
szent Péternek is neveztetik, a' keresztyénség Ang
liába átültetésének első korában alapítatott; több íz
ben újra épült 's különböző részei különböző időknek 
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köszönik eredetüket. Confessor Ednarcl idejében kez
dett épülni a'mostani abbey, ki azt kitünö jogokkal és 
szabadalmakkal látá el, III—Ik Henrik újra építé 's egy 
kápolnával neveié; VH-ik Henrik épité azon nagy és 
nemes kápolnát , melly máig is nevét viseli, melly-
nek első alapköve 1502-ben tétetett le , 's rendel
tetése lön királyok temetkező helyéül szolgálni. Ké
sőbbi királyok, mint az Istentől elrugaszkodott Vill
áik Henrik, elfoglalá az egyház kincseit 9s a' pártdü
höngés viharai közt alig-alig maradt fenn valami régi 
díszéből. Vilmos és Mária uralkodása alatt sC parla
mentnek kellé a' régi, tiszteletes nemzeti emlék fen-
tartására gondolni, 's Wren Kristófra, a' hires épitö 
mesterre, szent Pál építőjére, bizaték újraépítése, 
ki a'keleti bejárás feletti két toronynyal szépíté ere
deti alakját. Kívülről legmeglepőbb VII-ik Henrik 
dicső kápolnáján 's a' tornyokon kívül, a' nagyszerű 
portál, melly az éjszaki keresztépületen nyilik. De 
lépjünk be , 's nemes boszankodás közt, mellynek 
lehetetlen fel nem ébredni illy alkalommal, midőn 
istenháza emberi nyerekedés tanyájává tétetik, — 
fizessük le a' másfél shillingnyi belépti díjt. Az Ab-
bey belső hossza 360 1. "s legnagyobb szélessége 
195 1.. A' hajót a' szárnyaktól elválasztó góth bol
tozatokat 48 szürke márványoszlop tartja , mellyek 
olly jól rendezvék, hogy a' keleti kapun belépve, 
egész egyházat áttekinthetni. A' chórus, az isteni 
tisztelet 's koronázási ceremóniák elkülönözött helye, 
melly e' században újíttatott ki M. Keen épitö mester 
által, királyi 's egyéb síremlékekkel rakott kápol-
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miktől környeztetik. Keletre az oltár mögött van 
Confessor Eduárd kápolnája, több király 's királyné, 
különösen III—ik Henrik 's I. Eduárd sírjával, királyi 
fegyverekkel 's koronázási karszékekkel. A' többi 
kevésbbé nevezetes kápolnák: szent András az éjszaki 
kereszt mellett, szent Benedek, szent Erazmus, szent 
János és szent Mihály, V-ik Henrik kápolnája , az 
abbey 's egyéb londoni egyházak mintáival. Mind
ezekben számos lord, püspök, admiral 's gazdag 
magános egyén hamvai pihennek 's épen e' soka
ság , e' jelentesteién vegyitek csökkenti az egész
nek hatását. Elhintvék szürke, hamuszínű, több
nyire igen középszerű síremlékek és szobrok seregé
vel. A' nagy szám közöl W. Pitt, Pitt és Fox, Cha-
tham gróf, Grattan, Canning, Newton emlékei ér
dekeltek melegebben. Pitt és Fox, a' két nagy v e 
télytárs , milly békésen nyugosznak egymás szom
szédságában! a' nagy szónokok, világrengető minis
terek ajkain elnémult a' menydörgéshez hasonló 
szózat hatalmas zenéje, 's hol polgári és vallási sza
badság szent igéi hangzottak minden népek számára, 
most hallgatag pók szövi hitvány hálóit 's rothadás 
férgei pezsgenek. — 

Legnevezetesb része Westminster-abbeynak a' 
csodaszépségü VH-ik Henrik-kápolna, melly az 
abbey'' keleti részén fekszik, két sor ablakkal, mely-
lyek a' legkedvezőbb világítással özönlik el gazdag-
kebelét, 's igen ékes rajzú 16 góth tornyocskával. 
Belsejébe fekete márvány-lépcsők vezetnek, padlata 
fehér és fekete márvány; tiszta, könnyű 's ízletes 
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góth faragványainak, ékesitvényeinek dúsgazdag-
sáo-a leírhallan. Belépőnek azonnal szemembe tünl 
az alapító hamvainak pompás érczlakása; rendelte-
lése? az alapító meghagyása szerint, az levén ? hogy 
királyi csontok temetöhelyéül szolgáljon, lakosai 
mind csak királyok, királynék 's királyi vérrel rokon 
családtagok. kikről részletes értesítést acl az egyház 

~ • O ti 

ajtajában árult leírás. Ott nyugszanak hideg kövánko-
sokon merevény köképeik, most is koronát viselve 
homlokaikon, 's kezeikben királyi pálezát *s a' világ 
uralmát jelentő golyót hordozva, és körülöttük Anglia 
dúsgazdag büszke lordjainak csontjai udvarolnak. 
A' kápolna belseje 99 láb hosszu, 66 1. széles, 541. 
magas, körüle félkörben feküsznek Buckingham és 
Richmond berezegek kápolnái. 

Másik nevezetes és reám nézve a' bíboros nagy
urak sírjainál sokkal vonzóbb 's érdekesebb része 
az Abbeynak a' költök szeglete (Poets-Corner). 
Nevét onnan veszi, mert emlékei, kevés kivételiek 
Anglia nagy költőit örökítik. E' magas szellemeknek 
ugyan, mellyek az emberiséget annyi nemes eszmé
vel 's érzeménynyel gazdagíták, nincs szükségök hi
deg köemlékre, élnek ők nagy müveikben, élnek 
az ifjú 's a' leányka keble egyházában, hol magasz
tos álmákat költenek "s édes és tiszta boldogság v i 
rágait fejtegetik; de jól esik mégis látni a' nemzet 
háláját, melly nagy fiainak emlékezetét költséges 
szobrokban is megörökité, felmelegedni illy roppant 
gazdagsága előtt a' szellemi szépségnek, *s mintegy 
érzeni e' nagy lelkek szellemcsőkját. termékeny 
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iehelleiél homlokainkon, kebeleinken. Ott van Shaks-
peare Vilmos, jól választott verseivel körülírva, és 
szobra talapján a' színmüveiben halhatatlanított V-ik 
Henrik. III. Richárd 's Erzsébet királyné hódolnak 
Az emlék terve Kent, kivitele Sheemakerstöl van. 
költségeit a* hálás közönség viselé. Közel hozzá 
Richárd Brinsley Sheridan emléke és Ben Johnson. 
Spenser , Chancer. Butler, Milton , Mason , Gray. 
Prior. Granville , Sharpé , Fritchard , Thomson. 
Rowe . Gay, Goldsmith. Handel, Chambers, Ad-
dison, Hales , J. Pringle , R. Taylor, Wyatt, Gra-
bius, Casaubon, Garrick, Dryden, Cowley, Da-
venant 's ?C t. 

Amott a' hódoltatok, a' vérbiboros fejedelmek 
hamvai , itt a' nép embereié , kiket önszellemi ere-
jök emelt ki a' tömegből! — Es mig itt Shakspeare, 
Milton "s társaiknak a' közhála által emelt szobraik 
előtt levett kalappal állottam (mert különben az angol 
egyházakban, isteni szolgálat idején kívül, fen lehel 
a' kalapot tartani), eszembe jutottak Kölcsey szép sza
vai: „mi szép, világító csillagként tűnni fel ezrek 
előtt, és szabadon, de átmelegült lélekkel választani 
magának pályát!" amott pedig Schnbart versei zúg
tak keresztül emlékezetemen. ,.Itt feküsznek — ugy-
mond egyik kevéssé ismert költeményében—a' kevély 
fejdelemromok, egykor világuk bálványai, itt fe
küsznek a' halvány napsugár rémes fénye által vilá
gítva ; milly borzasztó itt a' viszhang nyögése! min
den lábdobbanás zavarja nyugalmukat, 's isten leg-
erösb szélvésze sem zúgja hangosabb haraggal: oh 
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ember, mi kicsiny vagy! — itt feküsznek szerte 
kialudt szemű koponyák, mellyek egykor büszkén 
fenyegetve néztek le az emberiségre, mellyek pillan
tásától függött élet és halál. Most csontig elrothadt a' 
kéz , melly egykor egy hideg tollvonással kemény 
békóba verte a' bölcset, ki fenhangon mert a' thrón 
mellett felszólalni; töredékeny vázzá lett a' kebel, 
melly egykor aranyba volt takarva, mellyen csilla
gok és megszentségtelenített rendjelek fénylettek." 
's a' t. 's a' t. Mindez egy shilling 6 penceért látható; 
a' gondolat pedig ingyen van, 's nem esik vám alá. 

Az Abbey szomszédságában van a' hires régi 
Westminster-hali, hol III—ik Henrik óta, 's jelenleg 
is a' fötörvényszékek ülései tartatnak. E' helyen az 
első Hallt még veres Vilmos épité 11—ik században, 
II—ik Richárd kiújitatá 1397-ben. Hajdan királyi 
vendégségek, udvari ünnepek, 's ollykor parlamen
tek tanyája volt; most is benne tartatik a' nagy ko
ronázási ebéd. A' nagy terem, legnagyobb oszlop-
talan teremé a' világnak; hossza 270 L, szélessége 
74, magossága 90; boltozata gesztenyefából faragott 
gyönyörű angolgóth mü. A' nagy teremből nyílnak 
azon mellékteremek, hol a' fötörvényszékek ülései 
tartatnak. 

Mi a' törvényszékek elrendezését illeti, e' rész
ben az angoloktól nincs mit tanulni. Ok, közintézvé-
nyeikben épen annyira ragaszkodnak a' régihez, a" 
milly könnyen elfogadják gyáraikban a' czélszeríi 
újításokat 's ujonan talált gépeket. — A' félelem, 
hogy könnyelmű újítások által a' régi jót is kiirthatnák, 
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's a'bizonyos külformákkal együtt képzeli szabadság-
sok százados gyökerét is megrengethetnék, túlságosan 
óvatosakká teszi őket e' részben. Ide járul az aris-
tocratiai 's azzal összebarátkozott törvénytudói szel
lem megkövesült természete 's hatalmas befolyása. 
— A' közhatalom három főága, mellyeket olly köny-
nyü elméletben szorosan elkülönzeni, de a" mellyck 
teljesen elválasztva csak az éjszakamerikai szabad 
statusszövetségben találhatók, Angliában sokképen 
össze van keverve; ugyanazon testület és személy 
törvényhozó, végrehajtó 's birói hatalmat gyakorol; 
egy azon törvényszék feljebbvitt 's első folyamodásig 
polgári 's fenyitéki tárgyakban ítél; a' különböző 
nagyszámú törvényszékek illetőségét eltalálni még 
nehezebb 's bonyoltabb feladat, mint hazánkban. — 
De mindezen hiány, ezen elméleti szabályokat gá
zoló és csak hosszú századok szokásából történetileg 
kifejlett gyakorlat mellett is , az ügyek sokkal job
ban mennek, mint az ember hinné. — Azt lehetlen 
tagadni, hogy a' törvényes szertartások tömkelegé
ben az ügyvédeknek 's bíráknak széles mező van 
nyitva huzavonára, de azért, bár ollykor kissé kése
delmesen 's drágán is , igazságot mindenki talál, ki 
azt keresi. A' szegényekre nézve könnyíti e' dolgot 
a' mindenható egyesületi szellem, melly vagyontala
nok perbeli követeléseinek kivivására, ?s az e' czélra 
szükséges költségek fedezésére társaságot alkotott. 
— 'S mi azon varázserő, melly a' hiányos állapot 
sebeit annyira gyógyítja, hogy a'bírákra panasz 
egyáltalában nincs, 's az ügyvéd is a' huzavonának 

Uti Tárcza. V-dik Füzet. 4 
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illy nyílt alkalma mellett, illő tiszteletben részesül; 
mi azon nap, melly egy maga képes e1 sötét tömke
legre világot 's éltető meleget árasztani ? — a' nyil
vánosság , a' sajtó és szólásszabadság. — Minden 
törvényszék, különbség 's kivétel nélkül, nyitva a* 
közönségnek. A' vádolt, a' fogoly, ott védi magát, 
hol minden mozdulatát, minden pillantását részvevő 
polgártársai őrszeme kiséri; teremben, hova min
denki beléphet, mellette mindenki bizonyságot tehet, 
hol parókás ügyvéde a' szólásszabadság legkorlátla
nabb hatalmával védheti ügyét maga a' király elle
nében is. A' sajtó örökéber árgusszemekkel vigyáz 
minden félrelépésre, 's kíméletlenül igazítja útba a" 
kicsapongót, legyen az első minister, vagy a' can-
cellár, vagy a' canterburyi érsek. Ki a' sajtó ál
tal méltatlanul támadtatik meg, rágalmi keresetet 
kezdhet, 's elégtételt kívánhat. És ettől félnek ná
lunk sokan; ezért nem akarnak sajtószabadságot; 
azt vélvén hibásan, hogy a' sajtó által bepiszkolt 's 
lekorholt ember nem lesz többé képes visszaszerezni 
elrablott becsületét, kikefélni besározott öltönyét. 
— Ezt eléggé megczáfolja Anglia példája. A' ne
mes és tiszta jellemek szennytelenül maradnak 's tisz
teltetnek ; magasságukat hitvány rágalom tajtékja fel 
nem éri. Peel és O'Connell és Russel a' legdühösb 
sajtőharczok közt is sebtelenül állanak. — Ha fon
tos a' vád, lehet arra felelni, 's az alaptalant könnyű 
eloszlatni ott, hol minden oldalról korlátlan nyilvá
nosság levegője leng, 's mint szabad a' megtámadás, 
ugy szabad a' védelem. A' gyermekes zajgást, kis 
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kutyái morgásokat pedig legjobb megvetni. Nincs 
eset, hogy valaki5 ha becsületes és tiszta jellemű 
volt5 elveszett volna azért, mert a' sajtó veszett 
nevét költé; de ellenben szép és dicső dolog ám, 
midőn a' gazok álarcza lerántatik, a' fekete ördög
ről a' fehér máz letöröltetik, a' mystificálás lehet-
lenné tétetik, 's rósz és ostoba igaz nevén nevez
tetik. -—-

Angliában szintén vannak törvényszünetek, 's sep-
tember és october hónapokban épen illy üresség vala 
Londonban. Ezúttal sem a' fötörvényszékeket, mik a' 
Westminsterhallra nyílnak, a' cancellár és aleancel-
lár törvényszékeit, a' Qiieeiis-bench, Courtof Exche-
qner é$ Common Pleas üléseit, sem a'londoni közép
ponti fenyítő törvényszéket (Old Baily sessions) nem 
láthatáifl- Egyedül a' lordmayor és aldermanek apró 
törvényszékei működtek a' Cityben, a' Mansionhouse 
és Guildhallban, hol csekélyebb rendőrségi kihágások 
"s kis adósságok Ítéltetnek el. Azonban Angliában 
mégis jobban használják a' törvényszüneteket, mert a' 
fötörvényszékek birái, a' Qiieens-benehtöl a' Chief-
Justice (elnök) és 4 puisne-justices (közbirák) így 
szinte a' Common Pleastöl, végre a' Court of Exche-
qnertöl egy Lord Chief Báron (elnök) és 4 puisne-
Barons? összesen 15 főbíró, elosztván magok közt az 
országot, körbenjárnak (Circuit-courts) 's polgári 
és fénylő perekben ítélnek, mindaddig, mig a' meg-
gyüleke^ett és a'sheriffek (megyei és városi főtisz
tek —- mintegy alispányok) által elibek terjesztett 
tárgyakat le nem tisztázzák. Ha ezenfelül idejök 

4 * 
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marad, törvényszünet idején is folyvást együtt ül
nek 's ítélnek 5 de illyénkor nem a' Westminster-
haliban, hanem a' Cancellárok Lincoln-innben a' 
nagy teremben; a' Queens-bench pedig a' Guild-
hallban. — A' törvényszak (terminus) szinte 4 , 's 
csaknem összeesnek mieinkkel, de rövidebbek, 's 
egyik sem tart egy hónapnál tovább, u. m. Hilary-
term január 11 febr. l - ig , húsvéti term april 15.— 
maj 8., Trinity-term maj 22—12, Michaelmas-term 
nov. 2—25. Ezen utóbbi nagy törvényszünet alatt 
tartatnak főképen a' eircuitusok. 

A' Westminsterhalltól 9s ideiglenes parlament
háztól, melly ennek szomszédságában van, 's ad
dig, mig az elégett nagy parlamentház a* nemzet 
bökezüleg adott millióin egészen megépül, szerény 
lakul szolgál azon gyárnak, hol a' jelenkor törté
nete készül — az Old-Abingdon és Millbank-utczák 
vezetnek a' Thenise jobb partján, a' Vauxhall-
hidnál fekvő nagy Penitentiaryhez. Másik nevezetes 
börtön e' városrészben, a' Westminsther-bridwell. 
A' börtönök látogatására azonban más napot fordítunk. 

Ugyan a' Westminster-abbeytöl egy ugrás a' sz. 
Jamespark, ennek szomszédja a' Greenpark, 's a' 
királyné magánykertje (Palace-gardens); innét egy 
diadalív a' nagy Hyde-parkba vezet, melly ismét a' 
Kensingtoni kertekkel van összeköttetésben. Mennyi 
zöld egy rakáson, milly bölcs és vidám enyhítése 
a' komor benyomásnak, mellyet Westminster öreg 
falai, a' hosszú egyforma utczasorok, 's London ne
héz , ködös ege okoznak! — Az ösz lehellete el nem 
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fialványithatá még a' gyönyörű elevenzöld gyepszö-
nyeget, a' természet halhatatlan zöld selymét, melly 
Angliának olly szép kárpótlást nyújt ködéi- 's gő
zeiért. — A9 kavicsos utakon ékes férfi- 's hölgy
seregek kocsiznak, lovagolnak 's andalognak, örülve 
a' szép őszi nap sugarainak, melly a' vizek tükrét 
's a' fák zöldjét mondhatlan szép világításban mutatá. 
A' vizek naiv lakosai, a' mindenféle fajú madarak^ 
mellyek a' sz. James-parkban anyai gonddal táplál— 
tatnak a' királyné által, kijöttek a' partra, a' nyá
jas sétáló közönség soraiba, mellyek pártfogásába 
ajánltatvák, 's kértek kenyeret, 's üldözték a' kis 
nadrágtalan angol fiúkat. A' kis Wallaceok "s Fló-
ra-Macdonaldok enni való szépek; általában fe
hér 's tiszta bőrűek, némellyiknek eszményi szép 
gyermekfejére öröm tekinteni; jó kedvvel visítva 
játszanak a' gyepen, birkóznak a' falárd kacsák
kal 9 csókot hánynak a' ragyogó arany halacs
kákra , kereket hajtanak "s laptáznak, mi a' gyer
mekeknek kedves időtöltése 's egyszersmind test
gyakorlat. Ezen ízletes és a' testet erősítő scótdiva-
tot a' gyermekek öltöztetésében nem lehet eléggé 
ajánlani. — A' padokon ittamott önkénytes szónokok 
állottak 's beszédeket tartottak a' szép időben számos 
néphez. Egy hires — mint mondák — félkegyelmű 
kapitány, ki 18 hónap óta minden vasárnap délelőtt 
a' sz. James, délután a' Hydeparkban papol, 's olly-
kor politicába és vallásba is avatkozik, jelenleg is 
élénken szónokolt; de ezúttal gyógytani előadást tárta. 
A'rendőrség ott járt kelt, de a'szónokokat csakmo-* 
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solygá. A' szabadság hazájában mindenki felállhat^ 
"s mig torka és tüdeje engedi, hirdethet vallást, po-
Hticát, gyógytant 's a' mit tetszik, csak a' közer
kölcsiséget 's társasági rendet ne bántsa. — Azon 
véleményben pedig senki sincs, hogy a' társasági 
rend azonnal veszélyben forog, ha minister urak el
len egy-két gúnyos ötlet mondatik, 's hogy a'közer
kölcsiség szenved, ha valaki a' papok gazdag jöve
delme ellen kikél. 'S mit beszélni szabad, ugyan
azt nyomtatni is szabad. A' királyné parkjának tere-
pélyes fáin van felfüggesztve a' sok csipös gűnykép, 
melly a' királyné Scotiába utazásának alkalmára ké 
szült ; boltokban árultatik, 's az utczai nép által ka-
czagva bámnltatik. De a' kis urnö Windsor termei
ben mosolygva nézi, vagy egészen ignorálja az ala
csony és ártatlan habjátékot lábai alatt. Ha jónak 
látná, szabadságában állana a" gúnyrajzok készítőit 
vagy kiadóit perbe fogni, de hihető, hogy a' jury 
felmentené ezeket; miért is bölcsebbnek tartja John 
Bull pokrócz-elmésségeit 's röhögéseit megvetéssel 
mellőzni e l , vagy szinte megmosolyogni. Pedig 
milly mérges és harapós carricaturák, mellyek olly-
kor a1 leggyöngédebb házi és szivviszonyokat is 
pelengérre teszik! A' nem kiméit személyek közt 
főszerepet játszott Albert herczeg, Peel és Welling
ton, túlságos scót öltözetet viselve 's scót nem
zeti tánczot járva; — Albert hg. karján czipeli a' 
kályhavastagságra hizott királynét, utánok 15 gyer
mek , kik közöl a' legutolsó csak egy parányi 
pont. a' sovány kiszivott John-Bulihoz hívják mê r 
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magokat ebédre, ki savanyu arczczai vakarja füle 
tövét 5 "s a' t. De ezért az ország* csöndé meg nem 
zavarodik, 's ezt jól tudja a' királyné, ö aláírja, mit 
Peel elébe tesz, Peel pedig megy a' maga utján, 
inig a' többség mást nem parancsol. — Ha lenne, 
ki a1 társasági rendet 's békét tettel zavarná, bizo
nyosan a' rendőrség kezébe körülne, 's a' törvény 
szigorúsága alul meg nem menekednék, lenne bár 
lord vagy napszámos; de szólni, írni és rajzolni 
m i n d e n t lehet. Ez a' legnagyobb mértékben űzött 
szólás- és sajtószabadság, mellyet nálunk még a' 
legeslegszabadelmüebb urak gyomra sem emészt
hetne meg. — 'S ón is valóban a' személyes meg
támadásokat, a' gúnyrajzokat a' sajtószabadság faty-
tyú-kinövéseinek hiszem, de ebből korántsem kö
vetkeztetem azt, hogy tehát azt előlegesen korlá
tolni kell, hanem hiszem és vallom, hogy illy ki
növéseket , mint szükséges roszat, el kell tűrni azon 
kimondhatlan jótéteményekért, miket a' sajtó, a" 
népeknek ezen lelkismerete, az emberiségre áraszt. 

A' királyné palotája háta mögött a' Grosvenor-
place, Sloane-street és Chelsea-road közt vannak 
azon gyönyörű, rendes új utczák, mellyek Belgra-
ve- ós Eaton Squarek körül legújabb időkben emel
kedtek, 's gazdag aristocratia és tökepénzesek csön
des , ünnepélyes lakhelyei. — A' Hydepark mellett 
felállított egyetlenegy szépségű chinai gyűjteményt 
senki se mulassza el megnézni, ki szereti maga 
előtt megtestesülve látni a' mandarinok életét, ha 
szinte bókolni nem akar is Wellington emléke elölt 
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a' parkban, mellyet neki honleányi érzelmű brittnök 
áldozatkészsége emelt. 

A' Charingcross- és Haymarketröl, a' londoni 
diszvilág középpontjából, a' Piecadilly-utcza vezet 
a' Hyde-parkhoz, 's a' mérföldnyi hosszn Regents-
street a' Regentsparkhoz. Ez már nem Westminster, 
hanem Marilebone városrész. Jővén ezen fényes 
utczán, hol London gazdagságának kábító kincstö
mege integet a' kristályüvegek alul, a' Regenspark-
nak 's palotáinak mintegy előteremét 9s bejárását a' 
Parksquare, és oszloptornáczos Park-crescent ké
pezik. Itt látszik London legnagyobb dicsőségében. 
A' Westminster-abbey 's hall' sötét boltozati, 's a' 
nyugoti rész, a' számos square, széles, egyenes, 
hosszn iiíczák egyforma alakú, szilárd sötéttégla há
zai ulán itt Hellasz, Roma, és Persopolis szépsége 
tűnik élőnkbe. Megjárván Regentspark felséges v i 
dékeit , láttuk a' legnagyobbszerii palotasorokat, 
miket a' világ leghatalmasb nemzete magának ereje 
büszke érzetében 's széles jó kedvében emelt. Iliy 
tisztaságot, illy szépséget ekkorig csak velinre met
szett képeken láttam. A" szép park körül, mellynek 
kerítései közé jókora nagyságú város férne el , a' 
legváltozatosb, 's csak szépségben, nagyszerűség
ben 's ragyogó tisztaságban egyező polota-rendsze-
rek (nem egyes paloták) emelkednek, jóniai és co-
rynthi gazdag oszlop-tornáczokkal, a' legnemesb 
építészet legválogatottabb virágival 's diszitményei-
vel felruházva, előttük vasrácsba foglalt virágzó 
kertekkel; majd ismét keleti alakú gömbölyű mina-
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rctokkal. Több illy palota tökéletes őszhangzó rend
szert alkot 5 's illy palota-rendszerek Regents-
park körül a' Cambridge-, Chester-, Cumberland-, 
Gloueester-, Hannover-, Sussex-, Clarenee-, Corn-
wall-, York terraceok, egyik izletesb 's gyönyö
rűbb a' másiknál; köztük van a' csinos sz. Ka
talin-egyház. 

Fel kell tűnni az olvasó előtt, hogy mind e' ne
vek , mellyeket itt olvasott, históriai nevek. — 
Úgy szinte a' squarek és utezák nevei nagyrészint 
Shakspeare és W. Seottból ismeretesek. A' széles 
és gazdag Strandról a' Themse partján vezető ut
ezák egyenkint történeti nagy neveket viselnek hom
lokukon ; mig a' Charing-Crossról lakásomig a' Nor-
folk-ntczára érek, Bedford, Buekingham, Beufort, 
Chandos, Exeter, Northumberland, Salisbury, Vil-
liers, Wellington 's a' t. nevekben van megírva 
előttem az angol évrajzok egy része, 9s midőn a' 
tolongó embertömeg a'jelenhez kötve nem tartá egész 
figyelmemet, ha csöndes reggeleken, midőn az ut-
czai zaj zugó tengere még hallgatott, 's a' roppant 
gép' zörgő csattogó kerekei meg nem indultak, ma
gános sétát tettem, vagy késő éjjelen, midőn már 
a' színházak is kiürültek, 's a' piperós örömleá
nyok bársonyöltönyei megszűntek a' Strand hosszá
ban suhogni, az árus gyermekek rekedt torkai kia
bálni , de a' légszesz-csilárok vidám fénye még déli 
napot pótolva világított, valamelly házi körből haza 
vándoroltam, és e' neveket az utezák szögletein 
sorban felírva olvasám, ellebegtek előttem az izmos, 
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erélyes shakspeari alakok, századról századra elömbe 
tűntek a' régi angol nagyság*, az aristocratia véres 
bűnei, a' fehér 's piros rózsa harczai közt észrevét
lenül hatalomra fejlődő 's jogai kivivására erősödő nép. 

Haza jővén külföldről, az ottani még fris és 
éber benyomások hatalma alatt még sokkal leve-
röbben tűnt fel előttem hazánk szegénysége abban, 
mi a' nemzeti lelkesedést táplálja, emeli, erősíti, 
t. i. nemzeti emlékekben. Szegény hazánkban semmi, 
de semmi emlék ekkorig, mellyet idegen utazónak 
büszkén mutogathatnánk, mellyre függesztve sze
meinket, magunknak is nemes lángra gyúladozna 
kebelünk; mintha ez ős hazának nem is lettek volna 
emléket érdemlő fiai, Hunyadija, Zrínyije, Dugo-
vich Titusza, Bethlen Gábora! — De ez olly sok
szor fájdalommal és szegénységünk leverő tudatával 
emiitett tárgyat nem szándékom itt újra elénekelni. 
— Azon általános elszomorító prósaiságot akarom 
csak emlékezetbe hozni, melly ifjú fővárosunk térei-
's utczáinak neveiben mutatkozik. — Végig futom a' 
a' városnak, hazánk szivének's középpontjának tér
képét, 's a* legszebb utczák nevei inkább vala-
melly silány zoológiai gyűjteményre emlékeztetnek, 
mint a'magyar haza nagy tettekben *s jeles férfiakban 
valóban gazdag évkönyveire. Szarka- és Veréb-, Kí
gyó- és Nyúl-, Sas- és Paripa-, sőt Retek- ésDió-ut-
czákra bukkanunk, sőt hogy a' macskazene tökéletes 
legyen, Három dob és Síp sem hiányzik, 's a' zsi-
báros-utcza kiegészíti a' ronda gyűjteményt; sőt a? 

világhírű bécsi prózaiságnak jelentesteién vissza-
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kérődzése sem hiányzik a' külvárosokban; Tavasz-
mező, Pacsirta-mezö 's több társaik egyenesen bécsi 
gyarmatokra emlékeztetnek, mint New-york, New-
orleans ó Angliára. 'S ez utóbbi silány nevű gyar
matok az ösi Rákos szomszédságában lakoznak, ron
gyos sörczégéreiket ennek szele lengeti! vagy a' 
boldog emlékezetű bunkós kor dicső harczmezeje a' 
Zrínyi-kávéház legyen-e egyedüli képviselője nem
zeti nagy hőseink emlékezetének ? vagy beérjük-e az
zal, hogy a' ronda külváros egyik csekély utczájab. 
Sándor és Valero- és Rombach nevet visel? 

Buda az ös város, bár lakossága még németebb, 
mint Pesté, e' részben túltesz fiatalabb, kaczérabb 
testvérén, a' szép Pesten; — Szent György terén 
szent borzadás futja el a' hazafit, ha Hunyady László 
véres fürtjeire gondol, kinek feje itt gördült le a' 
czigánybakó pallosa alatt, 's Korvin Mátyás nagy 
nevét viseli legalább egy szerény kis tér a' vízi-
városon, hol most, gondolom, potyka- és csuka-
fiakat árulnak a' halkufárok. 

Nemzeti emlékek felállításának sóvár vágya meg
szállta a' magyar haza keblét is; Kisfaludy Károly 
szerény emléke készen áll, Kölcseyé tervben van, 
's Mátyásnak az igazságosnak emléke néhány év 
óta mozgalmakat idézett elö, mellyeknek nagyobb 
sikerét azon kisszerűség gátolja, hogy magát a' 
szent eszmét csaknem felejtjük a' kivitel eszközei 
feletti viták közt. — De fö baj, hogy nagyobbszerü, 
költséges emlékek felállítására kevés pénze van e' 
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hazának, mellynek olly sok levén teendője, minden 
fillére több oltalról igénybe vétetik. — 

Mi lehet olcsóbb 's könnyebb módja nemzeti em
lékezések ébresztésének, mint tereinket 's utczáin-
kat azon nevekkel diszesiteni, mellyeknek hallá
sára, olvasására magasan dobog fel a' kebel, mely-
lyek diesö példájuknak követésére, nemes versenyre 
hívják föl a' tisztelő unokát? — Itt az idő letörleni 
tereink 's utczáink arczulatárói azon jelentesteién 
prózai, nemzeti érzelemhiányt bizonyító aljas bé
lyeget, melly azokat jelenleg undokitja. — Ha gróf 
Széchenyi szép eszméje , Pestnek nem épen költői 
nevét Honderűre vagy bármi szebb hangzatura vál
toztatni, kivihetlennek találtatik is, nem igen könnyű 
levén egy városnak sok százados nevét, melly alatt 
Európa 's a' világ által ismertetik, egy tollvonással 
megsemmisítni 's újra keresztelni: ebből nem kö
vetkezik, hogy a' térek 9s utczák silány, pró
zai neveit szebbekre ne cseréljük. Ezt megteheti 
egy kis jó akarattal a' városi rendőrség, mint meg
téve egy kisebb város a' Csallóköz farkán, a' Disz-
nópiaczot Rozália-térré változtatván. A' most élő 
nemzedék nem fogja még felejteni a' zoológiai szó
tárt, melly jelenleg utczáinkon díszeleg, 's a' Szarka-
utczán fogja még keresni gróf Széchenyi lakását; 
de ha ez undok czimek letörtiltetvén, helyökbe tör
téneti nevek iratnak, az irodalom hatalmas segélyé
vel a' legközelebbi kor már minden nehézség nélkül 
Hunyady, Mátyás, Dobó, Zrínyi, Kölcsey, Kisfa
ludy "s a' t. utczákat fog keresni *s találni Pesten! 
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— és az atya az ezen utczákon végig1 vezetett kis 
fiúnak lelkesülve fogja elbeszélni a'letűnt Iiösök j e 
les tetteit , 's hasonlókra buzdítani az áhítatosan fi
gyelő kis unokát; a' külföldi pedig értesülni kivan 
és értesülni fog arról, hogy e' hazának voltak nagy 
emberei 5 kiket nem felejt, kiknek neveit, 's neveik
től elválaszthatlan tetteik emlékezetet szüntelen sze
me előtt tartja's kegyeletes érzéssel tiszteli. 

Ne tűrjük hát ez aljas prózaiságot tereinken és 
utczáinkon, lelkesülni tudó nemzedék! — melly nem
zetnek történeti emlékezetekben alapuló költészete 
nincs 5 annak nincs jövendője. 

Regentspark vidékének csodái a' Colosseum 's 
a' zoologicus kert. Amaz egy óriási, üveg kúpos, 
tempelszerü, 's a' Pantheonra emlékeztető épület, 's 
az angol nagyszerűségnek fényes példánya. Csupán 
azért épült, hogy kúpjában London nagy panorámját 
fel lehessen állítani. Meglepő gondolat 's kivitel, a' 
néző maga előtt látván London hiv képét, ügy kép
zeli , mintha szent Pál egyházának úgy nevezett 
„golden" karzatán állana, de az idő erősen megvi
selő már az óriási vászon színeit. Jól esett néhány lép
csővel fölebb menve, az épület legfelső csúcsáról 
London éjszaknyugoti 's legszebb részének valódi 
eleven panorámját látnunk. Kiterítve előttünk a' t é 
res (450 arpent) Regentspark zöld szőnyege tiszta 
utaival, vizeivel, villáival, árnyos facsoportjaival, 
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túl rajta a' Primrose-hill szép kilátásával, köröskö
rül a' varázsdiszü paloták fénysora, 's a' keleti pa
lotasor mögött az 1820-ban bevégzett 9 ang. mfd 
hosszú, 12 zsilippel's 37 híddal ellátott Regents-
canal medenczéje, és tiszta, szabályos vizszalagja; 
távolban a' ködlepelbe borult város tömegei, mint 
délibábnak hullámzó bizonytalan képei. A' Colosseum 
alsó, földszinti termeiben csinos szoborkiállítást lát
tunk az angol iskola lágy, viaszszerii modorában, 
's a' felsőbb emeletbe a' bécsi gloriettben levöhez 
hasonló emeltyű által vonatánk. — Egy melléképü
letben csodálatra ragadó schweiczi vidék 's égsarki 
jégbarlang vár. — E' csodavilágnak látogatói évti
zedek óta nem hiányzanak; a' nagyszerű 's eredeti, 
mi a' Colosseum eszméjét jellemzi, mai napig elra
gadó hatással van a' kíváncsi tömegekre. Itt egy 
shillingért 's fáradság nélkül látják azt, minek látá
sáért , szünetlen borravalókat osztogatva, szent Pál 
magas tornyára kellene nagy fáradsággal felmász-
niok; söt tisztábban látják; mert a' vászonra festett 
Londont nem fedi sürü ködlepel. 

Másik csodájaRegentsparknak a'zoological-gar-
den, ez új Noe-bárka, melly magános vállalko
zók egyesületi szellemének köszöni eredetét. A' park 
éjszakkeleti szögletében fekszik. ízléssel '$ czélsze-
rüen rendezett házai-, kalitkái- 's tavaiban, rétéin, 
*s legelőin már egyebütt is látott állatfajokon kivül 
láttuk a' hires Giraffok karcsú alakjait, mellyeknek 
párduczszerü foltos bőrük 's tevenagyságuk a' „Ca-
melopardus" nevet adá, 's mellyek aristocrati-
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cus büszkeséggel \s nonchalanceal néztek ki a" ke
rítésen, magasságukból a' bámuló tömegekre; a* 
rűlság ideálját a' pánczélos börü, disznófejű, apró-
szemü rhinocerost; állatokat, miknek eddig neveit 
sem haliám, mellyek azonban igen nemes teremtmé
nyei istennek, mint a' Gnu nemes szarvasfövel 9s 
lótesttel, a' Nyl-Claus, Dschikke-taei 's a ' t . — 
A' kert tömve van látogatókkal, apák- 's anyákkal, 
kik itt gyermekeiket gyakorlatilag tanítják termé
szetismeretre; egy fiatal elefánt örülve visító gyer
mekeket hordozott hátán, veresposztós ülésen, a" 
hires ügyes orangoutang megterité saját asztalát, 's 
kanállal egész illedelmesen ette meg levesét; a' gyö
nyörű aranyos és ezüstös chinai fáczánok, a' termé
szet legélénkebb színeibe öltöztetett papagájok 's 
kakaduk családai közt büszke struczczok, emu-ma
darak és koronás darvak eddig nem látott szépség
gel lepónek meg. Egész kis világ! a' földnek mind öt 
része egy helyen központosítva! 's az állatokkal 
rakott, virágos paradicsomban okoskodva, tanítva, 
's tanulva jár az ember, a' kevély állatkirály, ki 
mindezt rendezé; kis gyermekek szívből örülnek 
a' pajzán majmok csintalanságain, a' madarak 's 
némelly comicus nyulfajok tánczain, a'maczkó ét
vágyán ; szép szelíd angolnök gyöngéd keze eteti 
a' rózsaszínű nyájas kakadukat, a' becsületes new-
foundlandi kutyát, a' félénk nyulacskákat, 's a' v i 
zek ragyogó madarait. Alig tudtam megválni e' pa
radicsomtól, hol isten minden állatja össze van gyűjtve 
Ádám és Éva körül, de a' kígyó bűne *s az asszony 
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hivékenysége miatt, az oroszlány 's tigris vasrostélyok 
közt, 's a' férfiak és nök több mint figefa-levéllel 
takarva. — Az intézet gazdagsága 's roppant ki
terjedése bizonyítja, hogy számos ember szabad együ-
lése többet tehet, mint a'legnagyobb királyi hata
lom; mert e' gyűjtemény felülhaladja a' világ min
den királyának gyűjteményeit. 



V. 

SOUTWARK. LAMBETH. THEMSEI HIDAK. 

Ha a' gőzhajókkal 's csolnakokkal hemzsegő, élet
dús, de szennyes Themse pompás hídjainak bármely-
lyikén átmegyünk, a' város déli részébe jutunk , és 
ugyan a' Vauxhall, Westminster és Waterloo hi
dakon Lambeth városrészbe, a' City nagyszerű hi-
dain, u. m. a' Blackfriars, Southwark és London-
hidakon pedig Southwarkba. A' Londonhid alatt kez
dődik a1 nagyobb tengeri hajók tanyája; itt nincs 
többé hid, melly a' hajózást gátolja, 's helyibe az 
angol vállalkozási szellem merészsége vizalatti tun-
nelt vájt. — Legnyugotibb e1 hidak közt Vauxhall-
bridge, melly 150 ezer fontsterlingbekerült, 1813-
ban kezdett épülni, 's 1816-ban lett kész. Dodd 
M. R. azután M. Kennie, végre M. Walker valá-
nak épitö-mesterei, 9 ivén nyugszik, mellyek 78 
láb szélesek, 29 magasak; 's 860 láb hosszú. Ezen 
hid a' nagy Millbank-Penitentiary mellett Chelsea 
Pimlico és Tothillfields városrészeket köti össze 
Lambethtel, 's a' népmulatságokra szánt Vauxhall 
kerthez , hol májustól őszig hetenkint háromszor, 
táncz, zene, bűbájos világítás 's nagyszerű tűzijáté
kok mulattatják a' belépésért 3 l / 2 shillinget fizető 
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közönséget, és a' surreyi zoologicus kerthez vezet, 
melly utóbbi szinte részvényeken leven felállítva, 
hatalmas vetélytársa a' regentsparki állatgyüjtemény-
nek. — A' Westminsterhid , egészen portland 
köböl, egyike az e' nembeli legszebb müveknek, 
1223 1. hosszú, 's két oldalán 6—9 hüvelknyi ma
gas balustrádot hord, 44 láb széles, mindkét ol
dalról 7 1. széles járdával bir; 14 oszlop tartja, 's 
13 nagy és 2 kis bolthajtása van; a' középső 76 1. 
széles, 's a' többi a' középsötöli távolságához ké 
pest folytonosan 4—4 1. szélességgel kisebb lesz, 
úgy hogy a' két legszélső már csak 52 1. széles. 
Különös e' hid építésében annak sajátságos visz-
hangja. Ha t. i. valaki a' bolthajtások fala felé for
dulva , bármilly halkal beszél is , a' hid másik ol
dalán hallani lehet.— 1739-ben kezdett épülni, 1750-
ben végeztetett be , 9s 389,000 font sterlingbe ke 
rült; épitö mestere a' franczia Labelye. E' hid St. 
Jamespark palotáit, a' parlamentházat, Westminster-
abbeyt, Whitehallt 's eC ministeriumokat köti össze 
Lambethpalaeeel a' eanterburyi érsek ószerü palo
tájával, New-Bethlemmel, a' tébolyodottak házá
val 's a' t. — Waterloo-hid, közvélemény szerint a' 
világ legszebb hidja, a' Strandról vezet Southwarkba, 
Dodd kezdé épitni 1811-ben, Rennie végzé be 
1817-ben jun. 18kán, a' Waterlooi ütközet évnap-
ján, minek emlékezetére Waterloo-hid nevét nyeré. 
Egyszerű, de nemes mii, egészen gránitból, 120 1. 
széles bolthajtásai egyenlők, hossza 1242 1., szé
lessége a' balustrádok közt 42 láb, járdái széles-
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sége 7—71.5 oszlopai vastagsága 201. *s 501. magos
ságra emelkedik a' Themse liabjai felett, egészen 
egyazon vonalban a' Stranddal. Legkevésbbé járják 
London hidai közt; — a' vámszedők házikói csinos dó-
riai stylü épületek, 's mindegyike elmés géppel van 
ellátva a' hidon naponkint átmenők számának iga
zolására. Vasgáton keresztül kell a' hidra lépni, 
melly egyszerre csak egy embert bocsát be , ezen 
vas forgatyú ügyesen alkalmazott gép által kapcso
latban van a'vámszedők szobáiban álló óranemü mu
tatókkal. A' forgatyú mindannyiszor megmozdítja a' 
mutatót, valahányszor valaki belép, 's így igenköny-
nyü az átmenők számát megtudni. Minden átmenő 
1 pencet fizet, egy ló 2 pencet, állatok, mázsa számra 
4—8 pencet, kocsik 3 pencetöl egy shilling 6 pen-
ceig, a' kocsik nagyságához 's lovak számához ké 
pest. — Legnépesebbek azonban a' Cityt és South-
warkot összekötő hidak. A' Blackfriars-hid, melly 
Fleet-streetet köti össze a' Great- Surrey- Streettel, 
1760-tól 1763-ig épült, 152,840 fontba került. 
Épitö mestere Mylne Róbert. Latin felírása hirdeti, 
hogy London polgárai közegyezéssel Pitt Vilmos ne 
vére keresztelek e1 hidat, mellyet azonban a' szo
kás más névvel látott el. 9 íven nyugszik, a' kö
zépső 100 1. széles, hossza 995 1., szélessége 42. 
A'járókkelök száma rajta naponkint 70 ezer. — A' 
Southwark hid, melly Cheap-Sideot, a' City keres
kedési életének középpontját Queen-street által 
köti össze Bank-Sideal Southwarkban, 1814-től 
1819-ig épült Rennie és Weston által, 's nem ke-

5 * 
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vesebb mint 800 ezer fontba került. London legme
részebb hídja; 3 öntött vas íven nyugszik, mellye-
ket roppant kőoszlopok tartanak. A' két szélső iv 
210 lábnyi félkört képez, a' középső 240 lábnyit; 
ez utóbbi vizapálykor 43 1. magas, hogy a' hajók 
alatta vigan átevezhessenek. A' világ legnagyobb 
ive. A' vasöntvények közt némellyik darab 20 ezer 
fontnyi5 's az összes vastömeg, melly e' hidat ké 
pezi, 106,160 mázsa. — Végre az új London-
híd, mellyet London legrégibb hídjának helyén Ken
nie, a' hires J. Rennie nem kevésbbé hires fia épí
tett, mellyen naponkint több mint 100 ezer ember 
jár keresztül, melly a' City szivét köti össze a' 
greenwichi merész vasúttal. — Öt roppant fél—el— 
lipticus ive van, a' középső 152 lábnyi, a' két 
legszűkebb 130 lábnyi; legnagyobb köivek Európa 
hídjainak összes seregében. Ezen szépségére, 's 
nagyszerűségére a' Waterloo-hiddal vetekedő mű
nek alapja 1825-ik april 27-ikén tétetett le , 's a' 
hid 6 év alatt elkészülvén, IV-ik Vilmos király ál
tal fényes ünnepélylyel nyittatott meg. 

Sonthwarkban sok nevezetes közintézet van, a' 
Bedlam, a" vakok és siketnémák asylmnai, a' nagy 
Lancaster-példányiskola, 's a' t. A' Bedlam (Beth
leni) régi királyi intézet tébolyodott szerencsétlenek 
számára, kik itt pompás palotában űzik szomorú és sziv-
renditö örültségöket. A' valódi örültek során, kiket 
csalatkozott szerelem és dicsvágy, vallásos magasztal
tság 's a' t. fosztott meg isten képétől, ott senyvednek 
azon őrülthez illő bűnök elkövetői is , mellyeket a' 
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törvényszékek rendes büntetéssel illetni nem akartak, 
hogy illy bün létezésének elismerése által az emberi 
természet méltóságát le ne alacsonyítsák, Hatfield a' 
király gyilkos, Morton a' yorki dom vakbuzgó fel— 
gyújtója. — Semmi kétségbeejtöbbet nem képzel
hetni , mint e' szerencsétlenek hamisfényii szemeit 
's bizalmasan csacsogó fonnyadt ajkait, szivrepesztő 
sóhajtásait 's hajtépö dühét, mosolyát 's fogcsikor-
gatását, dúlt hajfürtjeit 's csörgő lánczait. E' mos
tani palota 1812-ben kezdett épülni a' régi helyett, 
melly a' nemzeti gyűlölséget hiven kifejező keserű 
angol elmésség következtében a' párizsi Tuilleriákhoz 
annyira hasonlított, hogy XlV-dik Lajos méltó harag
jában a' St. James-palota tervét már meg is szerez-
teté a' kölcsön visszafizetésére. Építőmestere Lewis; 
mintegy 103 ;000 fontbakerült; középépülete és szár
nyai 580 lábnyi hosszúak, közepén emelkedő dómmal, 
's hat oszlopos jóniai porticussal van ékesítve, melly 
a' három britt királyság czimerét viseli. Teremében 
két nevezetes szobor van: a' dühöngő és szomorú 
őrültség. — A' szegény vakok asylumában Lam-
bethroadon, az obelisk közelében, mintegy 60 vak 
oktattatik nem annyira tudományokra, mint az élet
ben haszonvehetö munkanemekre; olvasáson kivül 
nem igen tanulnak egyéb iskolai tudományt, hanem 
szövés-fonásban, varga- és szabó-mesterségben, ko
sár- és gyékényfonásban, pokróczkészitésben, a' nő
neműek pedig varrás- és himezésben, némellyek ze
nében és orgonálásbanis gyakoroltatnak, szóval: arra 
készíttetnek, hogy elhagyván az intézetet, mi rendé-
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sen 5 évi benlét után történik, saját emberségök-
böl elélhessenek 5 's kegyelemkenyérre ne szorulja
nak. — A' siketnémák asyluma (Kent-roadon) mint
egy 200 gyermeket nevel a' tudományok 's ismeretek 
mindenféle nemében. Az ifju tanítók egyike felve
zető élőnkbe jobb tanítványait, kik a' mondott sza
vakat szájmozgás után leírták, az úri imát megle
hetős értelmesen elmondták, 's a' l. A' siketnémák 
is többnyire 5 évig szoktak az intézetben maradni, 
azután el tudnak élni. Egészséges, jó szinti, jókedvű 
gyermekek, és a' kedélyes szíves velökbánás kö
vetkeztében nem is mérgesek, mint többnyire e' sze
rencsétlenek lenni szoktak. Mind a' vakok, mind a' 
siketnémák nagy szellős termekben, tiszta ágyakban 
felügyelés alatt hálnak; a' betegek számára külön 
épület, az egészségesek számára kert, téres udvar 
9s játszó hely van az intézetben. A' siketnémák in
tézete főkép Townsend Jánosnak köszöni felállítását, 
ki 1792. körül mindent elkövetett e' nemes ezélra, 
's kinek mellszobra díszíti a' teremet. A' hivatalte
rem falain köröskörül azon emberbarátok nevei ol
vashatók, kik az intézetről végrendeletben, vagy 
alapítvány által gondoskodtak. — Nem lehet meleg 
részvétet nem érezni ez ártatlan szerencsétlen gyer
mekek iránt, kik nemcsak szegény szülőktől szü
lettek, hanem az anyatermészettől is olly mostohán 
láttattak el. — A' vakok éneke 's zenéje, a' siket
némák zajgása 's megszaggatott hangjai, ezen szo
morú ellentét az emberi okos arcz 's az állati tö
kéletlen hangok közt, olly lélekre ható valami, hogy 
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a' vendég pilláira könyük tolulnak, 's a' kebel há
lát dobog, az ajak áldást kiált azon nemeseknek, kik 
a' természet e' mostoha gyermekeiről érző szívvel 
gondoskodtak, 's kiknek száma Angliában olly nagy. 
Mindennapos dolog az összes angol nemzetet szív
telen önzéssel, hideg utilitarismussal vádolni, — 
milly méltatlan e ' v á d , bizonyítja annyi emberba
ráti közintézet, árva-, szegény-, és kórház 's a' t., 
mellyek mind a' polgárok önkéntes segedelmei által 
's magán-aláirás utján jönek létre 's tartatnak fel. 
Százak neve áll a' táblákon 50, 100, 1000 fontnyi 
alapitványnyal, 's a' legnemesb, legfényesb nevek, 
férfiak és nök gondoskodnak ez intézetek fentartásáról. 

A' számtalan gyár- és iparmű-vállalat során, mik
kel a' Themse déli partja el van borítva, senki el 
ne mulaszsza megnézni Barkley és Perkins serfözé-
sót, a' London és Southwark hidak közt, a' város 
legrondább részében. Egy egész gyarmat ez, egy 
roppant tömkeleg, mellynek épületei jókora falu 
helyét foglalják e l , 's fedele, mióta elégett, egé
szen vas; az egyes épületek felső emeleteit vashi-
dak kötik össze. Az itt fekvő sörhordók mellett a' 
heidelbergi üres hordó elszégyenlené magát; mert 
ezek 5—6szor nagyobbak; és nemcsak egy vagy 
kettő van felállítva a' birtokos dicsekedő hiúságának 
jeléül, hanem egyetlenegy osztályzatban 99, mind
egyik 5—600 ezer pintes. A' potrohos óriások ösz-
szes száma több mint 150, 's a' legnagyobbikba 
belefér több mint 100 ezer gallon, egy egész nagy 
india-járó hajónak terhe. És e' roppant sörtenger-
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ben soha sincs apály. A' hordók mindenkor telvék 
ale- és porterrel, melly egész világba , Amerika-
és Oroszországba és Kelelindiába is szótküldetik. A' 
levegő e' sörteremekben legalább is közönséges né
met sör. A' sok erömiven kivül mintegy 300 ember 
dolgozik, 9s az istállókban 150 erős, óriási servon
tató ló, valódi elefántok 's góliáthparipák. Itt a' ser-
gözterhelt levegőben csak a' clarkok 9s felügyelök 
laknak, mig a' tulajdonosok, a' 30 millió pftnyi tö
két forgató urak, az újkor ezen feudális zsarnokai, 
fényes mezei házakban élnek, 's emésztik mások 
izzadságának gyümölcsét. A' bemehetésre szükséges 
valamelly ismerős név által ajánltatni. — Es ime 
látók ismét az angol nagyszerűség egy nevezetes 
példányát a' szennyes nemben; 's az ale- és por-
ter gőzétől kábult fejjel, örülénk a' lucskos philis-
terboldogság e' kimerithetlen forrásaitól a' parkok 
illatos zöldjére menekülhetni. 



VI. 
ANGOL VASÁRNAP. THEMSEI SÉTA. RICH-

MOND. HAMPTONCOURT. 

Szomorú angol vasárnap volt. Sir Andrew Agnew 
egész önelégülten mosolyoghatott a' szomorú nap 
egyházjáróira, kik rajonkint jártak a' zajtalan, bús 
utczákon dicsérni az istent, ki fogalmuk szerint nem 
a'vidámság istene, nemBeranger „bon vieuxdieux-
je," hanem boszúálló Zebaoth, méla anachoréták 's 
puritánusi bűnbánat istene. A' munkautáni nyuga
lom ünnepi 's lélekderitö napja a' puritánusok hazá
jában bánat és gyász napja lesz, mellynek hallga-
tagságát zene nem zavarja, népmulatságok nem eny
hítik. — Mi máskorra hagyván az egyházak láto
gatását, mellyeknek száma Londonban 500-at túl
halad (ezek közt 276 az uralkodó anglicanus vallásó, 
a' többi a' dissentereké, és ugyan 52 a' presbyte-
rianusoké, 32 quakkereké, 23 baptistáké, 3 római 
catholicusokó, 6 independenseké, 6 nonjourerekó, 
43 az idegeneké, mellyek közt ismét 6 catholicus), 
Repnei egyházvidók körébe szálltunk, azaz, hajóra 
ültünk. Ugyanis London 180 parochiája közt Repnei 
az, mellyhez a' tengereken utazó hajósok tartoznak, 
mellynek anyakönyvébe a' tengeren születtek "s 
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meghaltak iratnak, melly tehát legnagyobb a' szé
les világon. 

A' Richmondba vivő themsei gőzhajók a' Lon-
don-hid közelében államásoznak, melly kikötő neve: 
„01d-Swan-Wharf-Pier."MellettünkemelkedettLon-
don-hid 5 roppant 's mégis deli ive, mellyentúl 
hajók erdeje látszik. Mielőtt az indulás harangja 
megkondult, ujságáruló gyermekek kínálgattak a' 
reggeli lapokkal, 's kezünkbe nyomák két peneeért 
a' „Steam-Boat Companiont." Ki még bővebb uta
sítást akar a' Themse-partokról, vegye meg magá
nak Davidson gözhajókalauzát (Steam-Exeursion-
Gvide). — Southwarki oldalon St. Mary Overy, vagy 
St. Saviour 's egyháza látszik, mellynek környéke 
régi London évrajzaiban nevezetes, mint bün 's er
kölcstelenség fö-fötanyája. 1328-ig Southwark füg
getlen vala Londontól, 's nem levén saját felsösége, 
menhelye 's barlangja lön a' város tolvajainak 's 
számüzötteinek, kik az itt palotával bíró winches
teri püspök által jó pénzért eltüretvén, sőt szabadal
mazottbordélyházakban biztos tanyát lelvén, a' nép által 
„winchesteri püspök fiainak" neveztettek. — E' kor
ban a' színészek sem részesülvén több tiszteletben, 
mint száműzött csavargók, a' régi színházak leghi-
resbjei e' parton állottak (Bankside). Legnevezetesb 
vala köztök a' Glóbus, mellynek Shakspeare is tu
lajdonos részvényese volt, 's mellynek szalmafedele 
meggyúlván, 1613-ban elégett. Ugyanott feküdtek 
a' Rózsa, Remény, Hattyú színházak, 's a' Paris
kert és Medvekert, két hires közmulatóhely. Helyök 



THEMSEI SÉTA. 75 

nagyobb részét most Barcley és Perkins roppant 
serfözése foglalja el. — A' City-parton torony
csúcsok nagy száma, 's tisztaság és gazdagság j e 
lei feltűnő különbséget képeznek a' southwarki szeny-
nyes parttal. Az egyházak közt szembe tűnik szép 
tornyával az újított Bow-Chureh. — Tovább úszván, 
áruhelyek, raktárak 's wharfok mellett haladunk, 
hol egykor nemesek palotái 's erősségei állottak. 
Baynard' Castlewharfja 3-ik Richárd palotája he
lyén áll, Cole-Harbour-Lane egykor Hereford 's 
Essex gróf *s V-ik Henrik lakhelye volt walesi hg. 
korában. Az aristocratia fényes fészkei most kőszén-
gőzös tanyái ipar 's kereskedésnek, az új hatalmaknak. 

Gőzhajónk kéménye alázatos bókot csinálván a' 
pompás Southwark-hid vasive alatt, balra hagyánk a' 
déli londoni légszeszgépmüveket. (South-London-
Gas-Works); jobbra az úgy nevezett Doctors-Com-
monst,hol a'végrendeletek letétetnek, az egyházi tör
vényszékek üléseiket tartják, 's a' proctorok (egyházi 
ügyvédek) tanyáznak. Egy pillanatot vetvén London 
nemes föegyházának, szent Pálnak ide látszó ma
gasságaira, Blackfriars-hid alatt csúsztunk át, melly 
mellett Fleet nevű ronda csatorna önti a' Themsébe 
mocskos tartalmát. Közel vannak a' City-gas-társa-
ság terjedelmes gépmüvei, hol egykor Whitefriars 
volt, a' City tolvajainak 's adósainak asyluma, 
mellynek Walter-Scott leírása adott magas érdeket. 
Egy utcza-nyiláson St. Bride egyháza látszik, 's a9 

Temple ékes épületei 's kertjei alá érünk, mellyek 
zöld színén kedves pihenést talál a' szennyes ipar-
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tanyákba fáradt szem, hová Shakspeare a' York és 
Lancaster házak közti százados küzdelem első ere
detét teszi5 's hol a' fehér és veres rózsát, a' kö
vetkező véres háborúk jelét, szakitatja. Ki érdekkel 
akar utazni, olvasson történetet, olvasson költőket, 
's azonnal elevenebb színekben látja a' világot, ro 
kont talál minden fában 's virágban, lelkesedve do
bog- elébe a' föld, 's a' kőben szellemet talál és ékes 
szóló ajkat, melly neki regéket danol 's felé ér
zelmet és gondolatot lehel. — A' Templen túl azon 
történeti nevű utczák következnek (Arcaidéi, Nor
folk, Surrey's a't.), mellyek helyein a' X VII—ik szá
zadig régi nemzetségek várszerű kastélyai állottak. 
A' falak ledőltek, de a' családi nevek fenmaradtak 
az űjonan épült utczák sarkain. A* southwarki part 
itt semmi nevezetest nem mutatván, egész figyel
münket a' pompás királyi palota , Somersethouse, 
vonja magára. Az itt állott kir. palotát, melly VI-
dik Eduárd idejébeni lord-protector Somerset her-
ezegtöl vette nevét, Erzsébet királyné, és több ki
rályi özvegy laka idő 's alkalom szerint, keverve 
külföldi követekkel. A' mostani téres négyszeg épü
let, pompás terraceával a' Themse felé, 1774-ben 
épült Chambers által; egyik szárnyában, melly a' 
Strand felé nyúlik, királyi hivatalnokok 's vendégek 
laknak, másikban a' Kings-College iskolái 's hiva
talszobái foglalnak helyet, felső részében köztiszt
ségek , többek közt a' bélyeghivatal van elhelyezve, 
a' Strandra néző oldalban pedig tudományos tár
sulatok gyülésteremei vannak. A' négyszegudvar 
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közepén áll Bacon' nagy érczszobor-csoportozata, 
melly a' Themsét képezi. — A' szép Waterloo-Iikl alá 
értünk most, mellyröl az óriási város legkedvezőbb 
panorámja nyílik. Keletfelé áttekinti a' szem egész 
Londont Towertöl kezdve azon pontig, hol a' Tem-
ple-Bar a' Cityt Westminsterrel összeköti. Egyene
sen előttünk áll a' pompás Somerset-palota , melly, 
sz. Pál dómját kivéve, legkitűnőbb 's legnagyobb 
épület e1 körben; nyngotfelé Westminster-abbey sö
tét tornyai emelkednek, 's a' távolban Surrey zöld
koronás dombjai fél homályban látszanak. — Sebes 
reptünkben alig maradt idö eszmélni azon történe
tekre , mellyek emlékezetét a' Savoy név költi fel. 
Hol most Goding uramék serfözése, 's piszkos kő
szén-raktárak sötétlenek, állott a' régi hires Savoy-
palota, Gaunt János lancasteri hg. 's a' nálánál is 
nagyobb Chaucernek, Anglia legrégibb nagy költő
jének laka. Romaiból csak az 1721-ben megújított 
Savoy-kápolnát tartá fel I. György kegyessége, melly 
mellett most egy német lutheránus egyház áll. A" 
Strand szemközt eső oldalán Exeter HalF nagy épü
letei látszanak, hol testületek gyűlései 's ünnepei 
szoktak tartatni. 

Tovább úszván, azon helyen, hol egykor Salis-
bury- és Durham paloták állottak, most az lígy ne
vezett Adelphi épületek magas terracee tűnik fel, 
melly nevét a' mellékes utczákkal együtt épitetöi-
töl, Adams testvérektől vévé. E' dús testvérek sok 
szép épületekkel gazdagították Londont; e' házcso-
portozat, melly itt nevöket viseli, 's másik homlo-
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kával a' Strandra néz, a' vámházzal és Somerset-
houseal együtt a' londoni Themsepart legfőbb ékét 
teszi. Ott, hol Buckingham herezeg ösi kastélya ál
lott, John, Williers, Duke és Buckingham történeti 
nevű utczák nyílnak. Ez utóbbi utcza mellett van a" 
gőzhajó-állomások egyik legnevezetesbike, Hunger-
ford-market, melly alatt most függőhíd épül a' Them-
sén gyalogok számára, azon merész müvek számát 
szaporítandó, mik London büszkeségei 's dicsőségei. 
(Hungerford and Lambeth Suspension-Foot-Brid-
ge). A' tapasztalás, hogy a' hidak jövedelmének 
legnagyobb része gyalog átmenőktől ered, 's a' ked
vező számítás , miszerint illy gyaloghíd építése t e 
temesen olcsóbba kerül, kedvet csinált az angolok
nak illy szokatlan és új vállalathoz. Hihető, hogy 
lovak 's kocsik kizárása e' hidat London egyik ked-
vencz sétahelyévé teszi. Ez építésnél ismét a' derék 
Brunel nevével találkozunk, 's reá 103 ezer font 
van szánva. — Nem sokára Whitehall-kert zöldjén 
pihen a' szem, hol azon kir. palota körül, mellynek 
falai közt I. Károly királyt bárd alá taszította a' nép 
boszúja, a' különféle ministeriumok épületei csopor-
toznak, 's köztük PeeF laka. A' lambethi túlsó part 
semmi nevezetest nem mutat. 

A' Westminster-hid alatt áthaladván, az új par-
liamentház emelkedő falai vonják magokra a' figyel
met, Barry rajza után 's felügyelete alatt. Az új 
épület, mellynek kedveért költséges parti munkák, 
állások tétettek a' vízpartra, összeköttetésben lesz 
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a' régi Westminster-hali tereméivel. — Az Abbey 
magas tornyai is ide látszanak. — A' lambethi par
ton Astley híres amphitheatruma fekszik, melly most 
emelkedik újra romából, mellybe tűzvész dönté a' 
lovagmüvészet ezen a' világon első tanyáját. Azon
nal mellette van Lambeth-palota, a' canterburyi ér
sekek régi lakhelye, mellynek a' folyóra néző ó tor
nyai az épület legrégibb része, különösen a' törté
neti érdekű, borzalmas emlékű Lollard-torony váltva 
majd érseki lak, majd börtön volt. A' Lollardtorony 
börtönszobájában most is látni a' falba vert vaskap
csokat, mellyekhez lánczoltattak a' vakbuzgalom, 
's vallásos és politieai üldözés ide kárhoztatott áldo
zatai. — Az összes épülettömeg különböző részei 
különböző korokban épülvén, az építészet többféle 
nemét mutatják. Az épület azon része, mellyben a' 
mostani érsek lakik, egészen új, 's Blore építőmes
ter ízlésének becsületére válik. Az egész érseki te
lek 13 acret foglal el, 's igen jól van mivelve; kü
lönösen figefái híresek. Szomszédja Lambeth-egy-
ház, hol az érsekek hamvai temetvék, kiknek arcz-
képei a' palotában függenek. — Ismét a' westmin-
steri partra tekintvén, St. John egyházán azon cso
dálatos , meglepő, de ízléstelen épitésmódot találjuk, 
melly London egyházainak nagy részét bélyegzi, 's 
a' Millbank-penitenliary tornyai 's tömörfalai mellett 
Vauxhall-hid ivei alá érünk, mellynek lambethi vé
gén látszik zöldelni a' híres mulatóhely Vauxhall-kert, 
's kezdődik a' délnyugoti vasútvonal, mellyen foly
tathatja útját, a' ki gyorsabban akar Hamptoncourt 
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palotába érni, ha ugyan leszáll az ezen palotához 
legközelebb esö Thames-Ditton állomáson. 

Tovább a' greenwichi pompás katonai ispotály 
vetélytársa, a' chelseai ispotály \s katona-gyermek
iskola vonja magára az éjszaki partra függesztett 
szemeinket, melly Wren Kristóf rajza után II. Ká
roly alatt kezdett épülni 's 150 ezer fontba került. — 
Négyszeg három oldalát képezi, melly délfelé nyitva 
van, 's közepén II. Károly érczszobrát mutatja, szár
nyai 365 1. hosszúak, teremé 110 1. hosszú, az egész 
telek 16 acre. — Közelében van Cheyne-walk, kel
lemes sétány, melly körül divatos lak- és mulatóhelye 
volt egykor London gazdagainak 's híreseinek; itt 
állott a" különcz Don Saltero (valóban Salter angol 
borbély) nevezetes kávéháza, melly a' XVII. század 
elmés és nevezetes férfiait magába gyüjté, 's ezen 
időszak folyóirataiban nagy szerepet játszik. E' sé
tány végén van a' chelseai egyház, mellyben sok 
jeles férfi pihen; többek közt Moore Tamás cancel-
lár, és Sir Hans Sloane, a' britt museum bökezü 
alapitója, 's a1 szomszéd növénykerté, mellyet ö 
adott a' gyógyszeresek testületének. Szemközt esik 
a' másik parton Battersea, Chelseával 20 ezer 
fontba került fahid által köttetve össze, hol a' hires 
lord Bolingbroke született *s eltemettetett. Az egy
házban emléke áll Rombilliactól. 

Most már benvagyunk a' kellemes vidékben, a' 
mivelt partok bájai mindkét felöl csábítva mosolyog
nak ránk, villák, parkok, kertiházak, rózsabokrok, 
apró szigetek, lehető legzöldebb természet 's leggaz-



TEMSEI SÉTA. 81 

dagabb növényzet; nem csoda, hogy e' helyeket Lon
don szép lelkei olly örömest keresik fel, hogy alig 
van egy nyom föld, mellyet valami dicső név emlé
kezete ne tenne érdekessé. Egy másik fahid köti ösz-
sze az éjszaki parton Fulhamot Putneyvei a'déli par
ton. A' fulhami palotában lakik szép parkban, Lon
don püspöke. Putneyben született a' hires Essex gróf; 
itt halt meg 1806-ban Pitt Vilmos. Kellemes vidékét 
a1 századok szép lelkei 's hatalmasai, ez utóbbiak 
közt Erzsébet királyné, gyakran látogaták. — Ham-
mersmithnál Tierney Clark hires müve, a' gyönyörű 
lánczhid van, —maga a'hely színe igen sok neveze
tesség kedvencz mulatóhelye, mellynek Galamb
kávéházában irta Thomson szép költeményének (the 
Seasons) nagyobb részét, a' környező szelíd 's gaz
dag természet befolyásaitól lelkesedve. A' surreyi 
(déli) oldalon fekszik Barn-Elms, mellyet Erzsébet 
királyné sokszor felkeresett, 's hol egykor a' nemes 
költő Cowley, újabban pedig Cobbet lakoztak. Ke
véssel feljebb ugyanazon parton van Mortlake, hol 
Milton eltemettetett; 's a' másik parton Chiswick és 
Turnham-green, hol a' kertmivelö társaság 34 acre-
nyi kiterjedésű kertjei örömet 's tanúságot adnak. 
Ugyanitt fekszik Chiswick-house, Devonshire hg. 
gazdagon ékesített palotája, mellynek rajzát Palla-
dio adta, hol Fox és Canning szemeiket hosszú 
álomra behunyták. Chiswich temetőjében van elte
metve a' halhatatlan Hogarth; az egyházban levő 
emlékére Garrick irá a' sorokat. — Következik a' 
Londoni hidaknál nem kevesbbé nevezetes Kew-brid-

Uti Tárrza. V-flik Füzet, 6 
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o^e-hid portiandi köböl? Payne rajza után, melly 7 
hatalmas ivvel öleli át a' folyót 's 1790-ben nyit
tatott meg*. Jobbról a' hosszú ó és új Brentford nyú
lik, balról pedig- Kew kir. palota, III. György ked-
vencz lakhelye, pompás kertéivel, mellyek nyáron 
át vasárnap 's csötörtökön kinyitvák a' közönségnek; 
utai, grottái, mesterséges romai, tempelei, nagy 
ehinai pagódája , tömve ritkaságokkal, Chambers 
rajzai után készültek. Temetőjében fekszik a' jeles 
tájképfestő Gainsborongh. Brentford felett van Sion-
house, a" dúsgazdag Northumberland hgi ház mulató 
palotáinak egyike, szép nagy parkjával, vizek \s 
vadak gazdagságával. Még Isleworthot érjük, hol 
a' Colne vize ömlik Themsébe, 's a' folyam rögtön 
fordulata élőnkbe tünteti Richmondot, Anglia Fres-
catiját szép hidjávaL 's meglepő tájképével, mellyet 
senki se mulaszszon el élvezni, ki müveit 's virágzó 
angol vidékről képet akar szerezni, 's magával ha
zánk sivatagjaira, mint emlékezet kincsét, 's a' lé 
leknek az emlékezés által gyönyörét, de az itthoni 
pusztasággal hasonlítás által, dúló kínját, haza hozni. 
— Ha egykor a' szent, de olly igen szomorú Ráko
son járok, Richmondra emlékezem majd, 's a' régi 
harezias dicsőség, minek e' sivatag színhelye volt, 
és visszapillantásom a' lármás és sikeretlen ország
gyűlésekre, hol örökké fejdelmi 's aristocratiai ön
kény parancsolá a' félszeg, gyakran vérszagú tör
vényeket, aligha fogja vigasztalni elcsüggedt ke
délyemet a1 jelennek szomorú elhagyatottságáért. 
Mig itt illatos rózsák égnek a' legszebb 's legfrisebb 
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zöld mezők felett, 's az egész vidék csupa virág, hüs 
árny, szebbnél szebb színekkel hímzett szőnyeg , hol 
istenek tarthatnak nectárvacsorát : ott száraz ka-
tangkórót kerget a" szembe homokot hintő vihar, 's 
király - dinnye, árvalányhaj, szamárkenyér tenyé
szik csak a' sovány, vigasztalan pusztaságon. 

Richmondnál (Londontól 9 ang. mfdnyíre) partra 
szállván, először is emlékdús egyháza igényli figyel
münket. Kívül a' falban Kean emléke, márványtábla 
ez egyszerű felírással :„KeanEdmund, meghalt 1833. 
májusán 46 éves korában. Ez emléket emelé fia, Kean 
Károly János 1839-ben." Benn az egyházban Thom-
sonnak, a' „Seasons" classicus írójának emléke leg-
érdekesb, ki meghalt 1748-ban. Átmenvén az 1777-
ben Payne által épített 5 íves, igen szép Riehmond-
hidon, a' folyó partján bársonyrétek hosszában, igen 
kellemes séta vezet Twickenhamba, mellynek öreg, 
szürke egyházában Popé van eltemetve, 's mellynek 
szomszédja Strawbetty-hill, Horace Walpole ízle
tes kastélya, gazdag mügyüjteménynyel. Ez egész 
űt el van hintve szebbnél szebb mezei házak-'s ker
tekkel. A' richmondi parton feltűnnek Buccleugh 
herczeg szép háza 's parkja; Marblehill, hol a' bá
jos lady Suffolk szépsége sugárkörében összegyűj
teni szokta korának szebb lelkeit; Gaynek a' ked
ves költőnek nyári laka, hol meséit irá, Hamhouse, 
egykor Lauderdale hg. lakása, egyiké azon öt szö
vetséges udvaroncz közöl (Clifford, Ashby, Bucking-
ham, Arlíngton, Lauderdale), kiknek nevei első be
tűiből lett a' „cabal" szó 's hol II. Károly a' worces-

6* 
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téri csata után elrejtezett. A' másik parton van Or-
ieanshoiise, hosszasb ideig a' mostani franczia ki
rálynak, akkor száműzött Bourbonnak tartózkodás-
helye, kinek több gyermeke itt született, 's Twicken-
hamben nyerte első nevelését. Szemközt van itt a' 
hires „Twickenham-Ait" a' legbájolóbb környezet
tel 's kilátással Richmond-bill varázsszépségeire. 
Eel pie-island-nek is nevezik hires pastétomairól, 
mik a' londoni gourmandokat („Cockney s" mint 
Londonban nevezik) seregesen csalják ide. Itt tölte 
élte végnapjait Kean, a' szenvedélyek geniális em
bere , 's jó kedvében ollykor el-eljátszá kedvencz 
szerepei egyikét a' richmondi színpadon. Ezek v a -
lának élte fáklyájának utolsó, nemes és nagyszerű 
fellobbanásai. Előadás után elviteté magát Twicken-
ham-Aitre, 's holdas éjeken át viradtig tántorgott 
és álmadozott a' csöndes ligetekben. A' hajós, ki 
öt előbb a' színpadon látá, 's később ölében emelé 
csolnakába az elgyengültet, nem győzte száját 
eléggé feltátani bámultában. Színpadon Kean az erő 
óriása volt, különben erőtlen, mint gyermek. Csak 
úgy állhata lábain, há a' zsebében hordott égett 
borból nagy kortyokban ivott. Egy reggel sirva, 
zokogva, haját tépve jött a' hajóshoz, 's mint mon
da : „szive megszakadt." Soha többé föl nem emelte 
büszke fejét, 's kevés idő múlva meghalt: — a' 
szép zsidónő, kit őrjöngve szeretett, hűtlenül és 
szivtelenül hagyá el végnapjaiban. 

Richmondban kocsira ülvén, átmentünk az on
nét csak 2 ang. mfldnyire fekvő szomszéd kir. park 
's kastély Hamptoncourtba. — A' nagy park neve 
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Bushypark. Hamptoncourtot, mellyet Woisey bibornok 
épite, nevezetes képtára teszi keresetté, Rafael hires 
eartonjaival, számos olasz festő, és az angol West 
gyönyörű képei nagy sokaságával. A' szép kastély, 
mellynek Wren rajza után épült keleti főfala 1690-ből 
330 1. hosszú, 's igen ékes, terjedelmes kert veszi 
körül, mellynek legszebb sétánya „Mary királyné 
lúgosa." Üvegházában van az óriási szőlőtőke, melly 
74 esztendős, 's ez évhen is 1500 fürtöt hordoza 
ugyan gazdag lombjai között, de termékeny évben 
4000 fürtöt is megterem. A' drurilanei színészek 
egykor III—ik György tetszését nagy mértékben meg
nyervén , 's felszólitatván, hogy tőle jutalmat kép-
jenek, szőlőt kértek magoknak e' tökéről. Gyögy 
király megengedte, hogy számokra 1200 fürt le 
vágassák , 's még ugyanannyi maradt rajta. 

A' szomszéd Kingstonban vacsorálván, 7 órakor 
este gözkocsira tiltunk, 's csakhamar a' fővárosban 
valánk, hol az egyházakból akkor is ömlött a' sok 
nép; a' boltok tündérfénye hiányzott, 's London 
nem hasonlított maga magához. Mi, bár az angol 
ősz izgatag szeszélyeitől üldöztettünk, legalább ki
kerülök a' felig holt, templomjáró város vasár
napi unalmait, 's a' Themse zöld, szebbnél szebb 
parkok-, kastélyok-, villákkal koszorúzott gazdag 
partjai, folytonos panorámai képek közt Istent ott 
imádtuk teremtései szépségében, hol annak leginkább 
helye van — a' virágzó természetben; 's abban, mi 
az emberek közt leginkább megközelíti az istenit — 
a' művészetben Rafael cartonjai előtt. 



VIÍ. 

POSTA. SZENT PÁL. TOWER. 

Leveleket irván, útnak inditám őket a' világ* leg
szebb postaépületében , melly a' Cityben (St. Martin 
le Grand, Newgate-utczán) fekszik. Az épület szép
sége megfelel Anglia gazdagságának, azon roppant 
közlekedésnek, melly itt eszközöltetik, azon ha
talmas érdekeknek, mellyek itt forognak, jönek és 
mennek. A' kezelés, melly itt emberileg lehető leg
nagyobb pontossággal, gyorsasággal 's lelkiismere
tességgel vitetik, a'tökélynek maximuma, 's való
ságos példányitézet más városok előtt. — Vannak 
a" város különböző részeiben fiókhivatalok, hol a' 
levelek könnyebben feladhatók, 's van a' város szá
mára saját pennyposta, melly annak különböző r é 
szei közt (mik egymástól több mérföldnyi távulságra 
is esnek) az értekezést 's közlekedést előmozdítja. 
Uly fiókpostahivatal volt lakutczánk (Norfolkstreet) 
szögletén egy gyógyárusnál. — 

Útban esett sz. Pál egyháza. Londonnak mintegy 
magva 's középpontja. Beléptem az éjszaki kapun, 
melly mindenkor nyitva van, megfizetvén a' 2 pen-
cet , 's e' rút fizettetési szokás 's azon látvány, 
hogy benn az emberek fedett fővel sétáltak, olly 
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érzést okozott, mintha nem is egyházban lettem volna. 
Isteni tiszteletre csak egy kis rész van elrekesztve, 
az egész roppant tért korunk buzgósága be nem tölt— 
hetven. — Szennyes porlepte falai 's márványai 
most tisztíttattak. Ki a' karzatokra fel akar menni, 
ujra fizet 6 pencet; 's igy a' mint feljebb feljebb jut 
a' padlásra, a' harangokhoz, a' lámpáshoz , új meg 
áj adózás alá vettetik. De a' kilátás, melly tetejé
ről esik az óriásvárosra, megérdemli a' néhány 
shillinget, mellybe kerül. 

Szent Pál a' római szent Péter után, Európa leg
nagyszerűbb egyháza azok közt, mellyek görög ízlés
ben épitvék. Némi magasságon áll, melly nagyságát 
emeli, azon helyen, hol egykor London öreg góthca-
thedrálja állott, mellyet az 1666-iki tűz emésztett meg. 
Wren Kristóf, azon művész, kinek London 's környéke 
a' legszebb épületeket köszöni, épité a' városnak e' fö-
diszét is 1675-töl 1710-ig, tehát 35 óv alatt, port
iandi köböl, keresztalakra; két sor roppant oszlop 
választja el hajóját 2 szárnyától. A' tért, mellyen 
fekszik, St. Pauls-Church-yardnak nevezik, 's a' 
szűk hely igen árt a' dicső épület hatásának. Nyugoti 
homloka Ladgatestreet felé elzúzó nagyszerűséggel 
néz a' szűk térre lépő elébe. Magas porticusa, melly 
alatt zárva tartott föbejárása van , 's mellyhez 22 
fekete márvány-lépcső vezet, 12 corinthi oszlopból 
áll, melly fölött másik porticus van 8 kevert oszlop
pal ; a' porticusok felett háromszegü homlokfal, 's 
rajta basreliefben sz. Pál megtérése Bird Ferencztöl. 
— Az éjszakkeleti 's délkeleti szegleteken két di-
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szes torony emelkedik apró dómokkal, 's aranyozott 
fenyö-gyümölcscsel koronázva. A' déli toronyban 
roppant óra van, mellynek külső lapja' átmérője 18' 
10"; óra számai 2' 2" hosszúak; óramutatója 5' 2" 
hosszú, 's 44 fontot nyom, perezmutatója 8' h. 's 
75 fontot nyom; harangjának, melly 10' átmérőjű 
's 8500 fontos, hangja olly éles, hogy 20 angol 
mfdre is elhallik; de csak ünnepi alkalmakkal, ki
rályi családtag, lordmayor, püspök, "s a' t. halá
lakor hallatszik. — Éjszaki oldalán van a' rendes be
járás , félkerek porticuson, mellyet 6 corynthi osz
lop tart 's Anglia czimere ékesít. Hasonló a' déli 
oldal, csakhogy ott Anglia czimere helyett lángok
ból emelkedő phoenix látható a' porticus felett, „Re-
surgam" aláírással. Keleti vége félkerek, szép fa-
ragványokkal diszesitve. A* nagy épület felett mél
tóságos dom emelkedik, a' hires kilátású lanternával. 
Egész egyház vasrostélylyal van kerítve, melly az 
utczát elválasztja az egyházat környező temetöhely-
töl. Az egyház belső hossza, keletről nyugotra 500 
1., a" hajó *s chórus szélessége 1001., egész széles
sége déltől éjszakra 285 1., kerülete 2292 1., ma
gassága a' dom nélkül 110 1., egész magassága az 
alapoktól a' keresztig 404 1., a' pallózattól ugyan-
odáig 340 L. Építése másfél millió sterlingbe került. 

Belseje nem olly ékes, mint külseje; nagy fehér 
ós fekete márvány-táblákkal van paliózva, mellyek 
az oltár körül porphirral vegyitvék. Tele van érde
kes és érdektelen emlékekkel, "s itt-ott zászlók len
genek , nemzeti diadalnak jelei. Ezek nélkül puszta 
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vényekkel ékesítni nem enged a' protestantismus pró-
saisága. Legelső ez emlékek közt 's a' legérdekesbek 
egyike Howard Jánosé, a' börtönök nemes lelkű j a 
vítójáé, 1796-ból 5 Bacon vésüjétöl. Lábaival lán-
czokat 's békókat tapod; jobb kezében börtönkul
csot, baljában papírtekercset tart e' felírással: „bör
tönök 's kórházak javítási terve." Nelsonnak hor
gonyra támaszkodott szobrát Flaxmann faragá; alább 
a' szobortól jobbra Anglia képe van, melly két ifjú ten
gerésznek a' nemes hőst mutatja, mint követendő 
előképet, más oldalról Anglia oroszlánya örzeni lát
szik a' szent emléket; a' talapzaton e' szavak irat-
vák: „Copenhága, Nilus, Trafalgar," 's a'basrelie-
fek Nelson diadalmainak színhelyeit, különböző ten
gereket ábrázolnak. Az érdektelen nevek, apró ka
tonák 's érdemetlen gazdagok nagy tömegében ki
tűnő nevek még: Sir Joshua Reynolds, B. West 
festők, Rennie mérnök, 's maga az egyház építője 
Wren Kristóf. A' chórus bemenetelénél márvány
táblán illy értelmű latin felírás örökíti a' mestert: 
„Itt nyugszik Wren Kristóf, ki épité ez egyházat; 
tovább élt 90 évnél, nem magának, hanem a' köz
jónak. Akarod látni a' siroszlopot, melly emlékeze
tének van szentelve ? nézz körül." — Kinek kedve 
van mászkálni, el ne mulaszsza, felmenni a' susogó 
karzatra (whispering-gallery), hol a' leghallkabb su
sogás is 100 I. távolságra elhallik, hol egy becsat
tantott ajtó hangja menydörgéshez hasonló robajt in
dít , "s mellynek lépcsője összeköttetésben van azon 
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karzatokkal, hol sz. Pál egyházának Compton püs
pök által alapított könyvtára , 's a' minta-szoba 
(model-room) állanak; el ne mulaszsza továbbá fel
menni az arany karzatra, 's élvezni annak kilátá
sát. A' fárasztó, de jutalmazó magasságba 616 lép
cső vezet, 280 a' susogó karzatig; 254 a' felső 
karzatig; — végre nézze meg a' kriptát, mellynek 
közepén Nelson sarcophágja van. 

Megnézvén átmenöleg az emlékoszlopot Fish-
street hillen, mellyet a' parlament az 1666-diki 
rémes tüz emlékezetére szinte Wren Kristóf által 
emeltetett (1671 —1677-ig) , melly római méltósá
gában 202 1. magasra nyúlik, 15 1. átmérőjű, 's bel
sejében 345 a' tetőre vezető fekete márványlépcsöt 
rejt, honnét már több öngyilkos ugrott le, — és melly el 
van árasztva a' halhatatlanitott tűzvészre vonatkozó 
felírásokkal 9s jelképekkel; a' Bankot (Thread-
needle-street), a' keletindiai társaság palotáját (Lea-
denhall-street), a' pénzverő házat (Towerhill), hova 
csak különös ajánló levéllel lehet bemeni; a' keleti 
City szennyes utczáin azon térre jutánk, hol Anglia 
emlékdús kísértetes tornya, a' Tower áll. 

A' kincstárban a' koronák, királyi pálczák és 
aranyedények 3 millió fontnyi értéke 's ragyogása 
nem érdekelt annyira, mint a' fegyvertár, hol a' 
sok százados lovagokkal társalkodva, napokat lehetne 
tölteni. Azonban a' világ leggazdagabb országának 
kincsei, 's az ezek elrablására intézett merény mégis 
figyelmet érdemelnek. 

A' regáliák Hl-ik Henrik ideje óta a' To-
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werben őriztettek; a' mostani ház, mellyben tar
tatnak, 1840-ben épült. A' regáliák pedig , mellyek 
közöl a' legrégiebbeket Angliának nem egy megszo
rult királya,névszerint III. V. 's Vl-ik Henrik, II—ik 
Richárd 's III—ik Edvárd elzálogosították, követke
zők: azon korona, mellyet II—ik Károly számára 
készítettek szent Edvárd elromlott 's összetöredezett 
koronája helyébe — a' walesi hg. koronája, mellyet 
a' koronaörökös elébe szoktak helyezni a' lordok há
zában — a' régi királyné-korona, 's egy másik ki-
rályné-diadém, melly II—ik Jakab neje számára ké 
szült *s 111,000 fontba került; — szent Eduárd 4'. 
7" hosszú arany-pálczája; a' keresztes királyi pálcza; 
2', 9' hosszú; még 4 más királyi pálcza; a' királyi alma, 
mellyet â  király koronázáskor balkezében tart,'s vala
mivel kisebb másik a' királyné számára; az igazság 
és kegyelem kardjai, a' királyi sarkantyúk,karszoritók, 
némelly asztali készületek, mellyek koronázási ebéd
kor használtatnak; a' keresztelő-edény, mellyet a' 
mostani kis koronaörökös keresztelése alkalmára 
csináltak; végre ezen kincshalmaz felett kitűnő gaz
dagságban ül az új britt korona, mellyet a' mostani 
királyné számára készítettek, 's mellynek becse az 
egész kincstárnak 3-acl részét teszi. Feltűnő azon 
aggálytalan nyilt szívesség, mellyel ez országos kin
cseket megmutatják. Ki6pencet lefizet, az bevezet
tetik minden előleges utánjárások 's engedelmek nél
kül az ószerü öltözetű wardenek egyike által; 's 
ezen ceremoniátlanság és könnyű bejuthatás annál 
feltűnőbb, mert I-sö Károly alatt 1671-ben kalan-
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dos és vakmerő kísérlet tétetett e' kincsek elrablá
sára , mellyet érdemes feljegyezni. — Ezen évben 
tétettek ki először a' regaliák közszemléletre; a' ra 
gyogó kincsek látása azon igen temószetes vágyat 
ébreszté bizonyos Blood nevezetű emberben , hogy 
azokat bírhassa. De a' mi más embernél csak ártat
lan vágy maradt volna, az a' jóslatos nevű Blood-
nál akarattá és tetté erősödött. Mint aféle okos és 
számító angol, nem hirtelenkedett a'dologgal, ha
nem ügyes 's merész tervet készített a' rablásra. 
Lelkésznek öltözvén, 's bizonyos nöszemélyt vévén 
magához, kit feleségének adott ki, meglátogatá a' 
kincstárt. Az öreg Edvards asszony, a' 77 éves 
kulcsár oldalbordája — szívesen megmutatott min
dent. — Bloodnó egyszerre roszul érzi magát, 's 
a'jószivü öreg Edvards mindent elkövet segítségére. 
Ez által némi baráti viszony szövetkezik a' családok 
közt, a' látogatások gyakoriak lesznek, *s tisztele
tes Blood atya bizonyos unokaöccse számára meg
kéri az öreg házaspár leányát. A' kézfogás napja 
1671. maj. 6-ik napjára határoztatik, 's Blood 
eljön, két tanút hozván magával, a' harmadikat 
pedig kívül örül állítván, kéri az öreg Edwards kul
csárt, hogy mig felesége elérkezik, mutassa meg 
vele jött barátinak a" koronát 's kincseket. A' 
gyanútlan öreg szívesen szolgál, 's a' gazembe
rekkel azonnal a' kincstárba megy. Itt azonnal ru
hát borítnak fejére, 's halállal fenyegetik, ha mocz-
czanni mer. Az öreg azonban, kötelessége érzeté
ben, ereje szerint küzdeni kezd, 's kiáltozni mindaddig. 
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inig földre nem vetik 's el nem ájul. Ekkor elkez
dik undok munkájukat, Blood a' koronát köpönyege 
alá rejti, a' más kettő az almát ragadja el, 's a' kirá
lyi pálczát igyekszik ketté törni, hogy eldughassa. 
De a' jó sors nem engedé végbe menni e" gonosz 
tettet. Az öreg Edwards fia történetesen e' perczben 
érkezik haza Hollandból, szülei látogatására siet, 
's a' nem várt iszonyú jelenetre bukkan. — Az 
öreg lijra föléledt, „gyilkost és segítséget" kiált; a' 
rablók pedig elillannak a' koronával 's arany almá
val , hátra hagyván a' kir. pálezát. Nagy lárma tá
mad , a' szökevények elfogatnak, 's a' becses mar
talék tetemes kár nélkül visszakerül. Blood midőn 
megfogák 's martalékát tőle elvevék, hidegen és 
gonoszul mosolygva elméskedett: „bajnoki kaland 
volt biz ez, de sikeretlen, mert — koronáért volt." 
De még csodálatosabb, hogy a' rabló Blood, ki val
latás alkalmával azzal hetvenkedett, hogy ö a' k i 
rály (I. Károly) élete elleni összeesküvésbe van 
bonyolva, 's halála rémítő boszút vonand maga után 
— ugyanazon királytól kegyelmet nyert, sőt ud
vari ember lett 500 font évi fizetéssel, mig a' derék 
Edwards csak évenkint 200 fontot, fia pedig 100 
fontot nyert hűsége jutalmául, mi sebei kigyógyi-
tására sem volt elég; még 4 évig élt 's elmellöz-
tetve halt meg. Nemes lelket akart-e játszani Ká
roly király, vagy valóban megijedt Blood fenye
getéseitől, — az tudja, ki a' veséket vizsgálja. 

Csodálatos tekintetök van a' Wardereknek (örök
nek) középkori ruhájokban, melly még VlII-ik Hen-
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rik korából való; — van egy fö Constable, min
denkor nagy hivatalban levő fö ur, fö- és allieute-
nant, várörnagy (Fortmajor) alsó rangú kapusok 
's kulcsárok, és 40 warder, kik közöl egy min
denkor a' nézőkkel van 's készségesen magyaráz. 
Ezen örök mindenkor a' hadsereg jóviseletü kato
náiból választatnak 1826. óta, azelőtt a' hivatal 
eladó volt. Ruhájok most is ugyanaz , a' mi VlII-ik 
Henrik örseregének katonáié (Yeomen of the Gard) 
vala, aranyos veres öltöny középszázadí süveggel. 

A' Tower sok épületből áll, mellyek egy r é -
szét,különösen a' nagy szertárt (Storehouse),az 1841-
diki tüz elpusztitá. Ezen 345 1. hosszú roppant épü
let II—ik Jakab idejében kezde épülni, 's álgyúk-
kal és más fegyverekkel volt tele, mellyek legna
gyobb részben elpusztultak; most is ott feküdtek a' 
falak 's fegyverek romai, 's egyes darabkák, em
lékek 's nemzeti ereklyék gyanánt adatnak el. — 
11 ezer csappantyús puska, 26 ezer szurony, 12 ezer 
pisztoly, 1376 kard, 279 pánczél, 276 sisak, és 
sok ezer apró fegyver, dárda, szablya, karabin 's 
â  t. pusztult el. 

A' nagy lovagfegyvertár (horse-Armory) és 
Erzsébet királyné érdekes fegyvertára a' középső 
fehértoronyban van, melly minden egyéb épületek 
felett kitűnő. — A' nagy lovagfegyvertár 150 1. 
hosszú 's 33 széles. 1826-ban rendeztetett el mély 
történettudománynyal 's dologismerettel Sir S. Mey-
rick által. A' benne felállított korszerű öltözetek 's 
fegyverekbe öltöztetett lovagok igen érdekes mutat-
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ványt képeznek. Ott áll néhány század a' vizsgáló 
szem elébe állítva, *s Drurylane színészei kedvök 
szerint tanulhatják itt a' eostume nehéz tudományát. 
Ott áll I-sö Edvárd (1272.), Vl-ik Henrik (1450), 
IV-ik Edvárd (1465); lovagok Ill-ik Richárd fs 
VH-ik Henrik idejéből,VHI-ik Henrik (1520.),Suffolk 
hg., Lincoln gróf ugyanezen korból, Vl-ik Edvárd 
(1552); Hastings gróf Mary királyné idejéből (1555); 
Leicester és Essex grófok Erzsébet kegyenczei, I-ső 
Jakab (1605.), I-sö Károly (1640.), ésll-ik Jakab 
(1685.)'; — 's még több lovagvitéz a' XVII-ik szá
zadból, mindenik kora ruhájában 's fegyverében. 
Legbecsesb VHI-ik Henrikés I-sö Károly érczruhája 
drága arabesk munkával. A' falak hosszában szinte 
régi fegyverek vannak ízletesen, trophaeum-alak-
ban felállítva; felöltöztetett lovagok, tisztek, köz
legények különböző korokból; egy pompás olasz 
fegyverzet 1620-ból; a'jobbra esö cabinetben chi-
nai katonaruhák, Chuzán elfoglalása idejéből, 's Tip-
poo-sayb szultán sisakja, kardja 's fegyverei. 

A' nagy lovagtárból lépcső vezet föl Erzsébet 
királyné fegyvertárába; a' White Tower egyik tor
nyába, hol a' keresztültört fal 14 1. vastagságú. — 
Ezen komor ószerü terem a' szerencsétlen nemes 
Sir Walter Raleigh fogsága volt; 's a' falban lát
ható kicsiny alvó szobája, mellyen még három sze
rencsétlen rabnak emlékirata olvasható, kik Wyatt 
lázadásának részesei voltak, u. m. 

„He that indureth tó the end, shall be saved. M. 
10. R. R u d s o n . Kent. Ano 1553." 
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„Be faitful unto the deth and I wil give the a 
crowne of life. T. Fané 1554. 

T Culpeper of Darford." 
Wyat lefejeztetett; e' három fogoly kegyelmet nyert. 
A' rósz orfchographia csak neveli az emlékek érde
két , mutatván a' korra, mellyben Írattak. 

A' terem végén van Erzsébet királyné gazdagon 
öltöztetett alakja, lóháton apród által vezettetve, mi-
kint a' spanyolokon nyert győzelem után hálát adni 
ment sz. Pál templomába. A' teremben elrakott régi 
fegyverek közt áll azon töke, mellyen Lord Balme-
rino, Kilmarnok és Lovat lefejeztettek a' Tower-
domban 1746-ban; 's a' fejező bárd, melly alatt 
Essex gróf feje, az Erzsébetnek olly kedves szép 
fő, legördült, a' különféle vérfagylaló kinzó szerek, 
tíjszoritó, vas nyakravaló, az úgy nevezett Sca-
wenger-leánya, melly a' fejet, kezeket 9s lábakat 
kis helyre szorítja kínosan össze 's a' t. A' be
járásnál szép müvü régi álgyuk állanak. 

Kilépvén az érdekes teremekböl, megtelve a' 
véres középkor rémképeivel, mellyeknek III—ik Ri
chárd', VlII-ik Henrik, Raleigh fogsága, 's a' bár
dok, tőkék és kínszerek láttára mulhatlanul a' lé
lekre kell tódulniok, szomjasan hallgatám a' toweri 
kegyetlen évrajzokat, 's borzadva látám a' falakat, 
mellyeken annyi véráldozat végsohajtása, annyi hal-
ványkisértet gyászalakja ül. — Megállván a' körül-
épitett Tower-udvaron, az elégett szertár romai 
mellett balra van „szent Péter ad vincula" kápolna 
I-sö Eduárd idejéből, hol az üldöző 's üldözött ösz-
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szevegyült hamvai nyugosznak, a' zsarnokság-, vak-
buzgalom és nagyravágyás áldozati; 's feletlök a' 
XíX-ik század békés napja ragyog, mintha ezen 
szörnyek meg sem történtek volna. Ott pihennek r é 
szint meleg sajnálat, részint örök utálat tárgyai, 
azon szerencsétlenek, kiknek feje a' Tower halmán 
legördült: Devereux a' királyné-kegyencz, Bo-
leyn Anna 's Howard Katalin, királynők magok; 
a' szerencsétlen Grey Johanna férjével; a'cselszövő 
Northumberland, 's egyebek, kiket a' regényíró 
tolla nem tett még olly híresekké, mint ezeket; csak
nem mindnyájan szomorú, lélekrázó, intő példák 
az évrajzok fekete lapjain, milly közel áll egy
máshoz magasság és fény, bukás és sötétség. — 
Ott a' Council-Chamber, most a' vártiszt laka, hol 
a' puskapor-összeesküvés felfedeztetett, a' 2 eme-
letü Beauchamp v. Cobham-Tower, még János k i 
rály korából, hol Dudley warwicki's Hovard arimdeli 
gróf, Bailly Károly Stuart Mária ügyvivője, a' Poo-
leok, Clarence hgnek (IV -ik Edvárd testvérének) 
unokái, Ábel tanár arragoni Katalin káplánja, Cobham 
Tamás, Dudley Róbert leicesteri gróf, Erzsébet ke-
gyencze, 's talán (de ez nem egészen bizonyos) Boleyn 
Anna is zárva valának; 's hol a'falak a'magány és 
kétségbeesés kegyes vagy keserű jeligéivel vannak 
befirkálva; amott a'Cobham v. Beauchamp-toronytól 
éjszakra Devereux-torony, hol Devereux Róbert es-
sexi gróf átkozta meg az udvari fényt, 's nagyra vágy ás 
kelepczéit; — keletre a7 Bricktower, hol a' sze
rencsétlen Lady Jane Grey ült fogva, 's a' Bowyer-

Uti Tárcza. V-ik Füzet. 7 
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tower , hol Clarence hg. malvásiai hordóba fojta-
tott; a' keletéjszaki szögleten a' Márton-torony, hol 
előbb a1 regaliák tartattak. — '8 ennyi sötét emlé
kezetű szomszédok közt, közepett, kísértetes-fehé
ren meredez a' White-Tower tömör négyszegű, 92 
1. magas épülete 116 1. hosszaságban, 96 1. széles
ségben, három emelettel, ebben vannak a' fegy
vertárak , 's a" nagy fegyvertár felett sz. János ká
polnája, egykor régi királyok áhitatossága helye, 
most nemzeti oklevelek (records) rakhelye. A' felső 
emeletben, hol most szinte recordok tartatnak, van 
a' terem, mellyben Gloster hg. (Hl-ik Richárd) 
Hastings lordot elfogá, 's az udvarra vezettetvén, 
azonnal lefejezteté; mindezen helyek tízszeres é r 
deket nyernek azon ember előtt, ki Shakspeare tör
téneti drámáit olvasá, 's azokból a' közép száza
dok véres, iszonyú szellemét hü és nagyszerű ké 
pekben tanulá ismerni. 

A' fehér toronytól délre van a' hely, hol az 1788-
ki tűz óta az ordonnance-office' tiszti épülete áll, 
hajdan pedig a' királyi palota állott, William Ru-
fustól II—ik Károlyig gyakran tanúja a' királyi jó 
kedvnek 's viszhangozó örömujongásnak, mig a' 
szomszéd tornyokban sóhajtozó foglyok átkozák az 
önkényt, 's eget földet, melly azt megszenvedi; 's 
a" tornyok alatti rekeszekben, mellyek a' Towert 
környező víz miatt számtalan patkánynyal voltak 
tele, mik a' nyomorult áldozatot vakmerő éhsé-
gökben megtámadák 's a' szó betüértelmében ösz-
szerágták. — A' képzelet rémülve fordul el illy 
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adatoktól, és pedig- a' Tower évrajzai telvék illy 
képekkel, hogy elsáppad belé az emberi természet, 
\s kínos vonaglást szenved. 

E' komor falakon, a' mint itt állanak London 
kellő közepén, az ipardús Themse hullámi felett, csoda 
ellentétben a' századdal, melly alattok gőzerővel r e 
pül , 's minden utczán hírlapokat nyom, vC királyok 
és papok és ministerek bűneit korholva, a' nép utolsó 
atomusának jogait is hatalom 's erőszak ellen sike
resen védve: véres betűkkel van megírva Anglia 
története; — ezen sötét épületek legjobb krónikái 
Albion múltjának. — Királyi palota, vár és status
fogság levén egyszersmind, 's egyenes összekötte
tésben Anglia óriásával, a' hatalmas Londonnal, év-
rajzai összeforrottak az egész országéival. — A' 
helyen, hol már római erősség is állott, mint ezt az 
1777-ben fölfedezett régiségek bizonyítják, Vilmos 
a" normán hódoltató emelé a' régi várat, melly ko-
ronkint növekedett, szépült 's erősíttetett. Fitz Stephen, 
a' Tower első leirója, azt regéli róla, hogy az épí
téshez szükséges anyag (malter) marhavérrel v e -
gyíttetett, mintegy bevezetésül azon rémes és me-
lancholicus szerephez, mellyet az angol történetek
ben játszani fogott. — A' jeles Haliam (Constitu-
tional History of England vol. 1. Ch. 3.) szépen írja 
a' Towerröl: „Azoknak, kik ismerik hónuk évraj-
zait, ezen sötét és rémes torony elég emlékezést 
nyújt, gyűlölség és borzadálygerjesztöt, ha nem 
épen annyit 's olly újat i s , mint a' Bastille. 
De olly meglepő ellentétben állván, mint valóban 
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álh az űj világ fris és virágzó építményeivel, a" 
polgári "s vallás-szabadság bizonyitványi- 's jutal
maival, fogoly-zsarnokhoz hasonlít• , ki azért tarta
tott életben, hogy a' diadalmas nép triumphusait szé
pítse ; 's tanitnia kellene bennünket, hogy hálásan 
ismerjük el, mi magasan emelkedtünk erényben \s 
boldogságban elődeink felett!" 

A' külső udvarban (Outer Ward) van a' Middle-
Tower, a' Byward-Tower, mellyek III—ik Henrik 
idejében erősíttettek meg; a'Bell-To\ver, hol Fisher 
rochesteri püspök, ki VlII-ik Henrik vallásos su-
prematiaját elismerni nem akará, ruhátlanurs éhezve 
foglyul tartatott, \s talán (de ez nem bizonyos) e" 
toronyban ülte toweri fogságát Erzsébet királyné is 
ifjú élete szigorú hajnalán. De mindenek felett é r 
dekes itt az ügy nevezett áruló-kapu (Traitors-gate), 
mellyen át a' statusfoglyok, hogy annál titkosabban 
történjék, a' Towerbe 's abból kihozattak, a' To-
wert környező árok vize itt összeköttetésben levén 
a' Themsóvel, köbolthajtás alatt, mellyet kettős 
rostélyos kapu zár. E' helyen elevenen kell emlé
kezni Hugó' Tudor Máriájára, 's csak ki a'Traitors-
gatet látta, fogja tisztán érteni ezen nagyszerű 
dráma utolsó felvonását. Hosszasan benéztem a' sö
tét, titokteljes bolthajtás alá, hol a' Themse habjai 
összejátszottak a' Tower belső vizeivel, 's felszí
tott képzetem Fabiani halvány, dúlt arczát látta a" 
homályban, 's a' félrom tornyok' ablakiban a' szen
vedélyes királyné kendőjének lobogását. — Szem
közt az áruló-kapuval méltó társul ennek vadregé-
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nyes emlékezeteihez, emelkedik a' „véres torony" 
(bloody-tower), hol Glosterhg. (Ill-ik Richárd) fia
tal ártatlan nnoka-öcscseit megfojtatá. Mellette áll a' 
Wakefield-torony, a' fehér tornyon kivül a' Tovver' 
legrégibb része, hol most, mint a' fehér torony r é 
szeiben is, országos recordok kincse őriztetik, gaz
dag forrása a' történetírásnak, törvényeknek, al
kotmányos jogoknak, 's megbecsülhetlen értékű gyűj
temény a' geneologia 9s archeológia barátinak. 

Még egynehány pillantást a" Tower századaira. 
Foglaló Vilmos épité a' fehér tornyot, de még ak
kor igen puszta és magányos alakja volt. A? követ
kező király Veres Vilmos alatt az ég haragja igen 
megkoppasztá, mint régi krónikák írják, e' király 
sokat költött megújítására, 's a' Themse felé eső 
erősséget épitteté. A' pénzt e' czélra erőszakosan 
csikará ki a' nép erszényéből, miben Ralph Fiam-
bárd durhami püspök 's a' király kegyencze volt 
föeszköz; I-sö Henrik tehát, hogy a' polgárok ked
vét keresse, kik Ralphot keserűn gyülölék, magát 
ezen püspököt záratá először is a' Towerbe. De még 
ekkor nem volt a' toweri fogság olly rémséges; a' 
ravasz fogoly bort hozatott a' börtönbe, 's a' boros 
hordóban kötelet, leitatá őreit a' borral, leereszke
dett a' kötélen és elillant Normandiába. Neveié 's 
erösíté a' Towert Becket Tamás II—ik Henrik híres 
cancellárja is, — I-sö Richárd királynak a' szent 
földön mulatása alatt pedig Longchamp elyi püspök, 
ki e' várat János és párthívei ellen oltalmazá, kő-
bástyákkal kerittetó 's mély árokkal, mellybe a" 
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Themse habjait árasztá. Longchamp kivettetvén a? 

vár birtokából 5 asszonyi ruhában szökött meg- Fran-
cziaországba. A' János kir. és bárók közti harczban 
a' Tower kemény ostromot állott ki ez utóbbiak r é 
széről, 's a' magna chartának János királytól ki
csikart aláíratása után a' canterburyi érsek kezébe 
adatott, mint királyi zálog annak biztosságára, hogy 
János a' magna chartát meg fogja tartani. Azonban a' 
polgárháború a'szószegö király ellen újólag kiütvén, 
a' királyi párt ellen segítségül hívott Lajos franczia 
hg. foglalá el a' Towert, 's csak János halála után, 
midőn annak fiatal örököse III—ik Henrik jutott thrónra, 
került ismét vissza angol kezekbe. — III—ik Henrik 
fölakhelyeül választá a' Towert, megerösité és csi-
nositá azt, mit a' londoni polgárok rósz szemmel néz
tek, 's gyakrabban menekült ide későbbi szorult hely
zeteiben, mígnem az eveshami csata megedzé ha
talmát. — A' tizenharmadik század óta mindig r é -
mesb jellemet ölte magára a'statusfogságul használ
tatni kezdett Tower, 's alig volt év sok századon 
át , mellyben valamelly nevezetes és történeti sze
mélyt ne rejtett volna sziklakeblében. III—ik Henrik 
idejében az előbbi fejedelmek hü tanácsosa Huberth 
de Burgh, kenti gróf szenvedett henne kegyetlen 
fogságot; 's Griffin, a" szerencsétlen walesi hg., ki 
kezesül adatott a' király kezeibe, *s meg akarván 
szökni, nyakát tőré. — I-sö Edvárd ismét neveié 
's erösité a' várat, és szélesité árkait, és kizáró
lag statusfogságnak használá azt, mellyet a' kor 
zavaros és harczos szelleme folyvást tömve tartott. 
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1282-ben 600 zsidó záratott a' Towerbe azon vád 
miatt, hogy a' folyó pénzt meghamisiták; 1296-ban 
a' dunbari ütközet után Baliol scót király 's a' scót 
nemesség legszebb virága hervadt falai közt; 1305-
ben pedig a' hires scót hös, lelkesült balladák tár
gya , a' vitéz Wallace Vilmos, ki , úgy nevezett 
kihallgatás 's elitélés után, ló farkára köttetve, és 
a' Cheapsiden végig hurczoltatva lehelte ki nemes 
életét, örök bélyeget hagyva Edvárd országlásán. 
— II—ik Edvárd nem szerété a' Towert, csak bá
torságot keresni vonult falai közé, 's hadai idején 
ide rejté nejét 's gyermekeit. Ezen szerencsétlen 
király letétele 's meggyilkoltatása után fia III—ik Ed
várd lovagi és vitéz fejedelem jutván thrónra, ide
jében scót és franczia hadi foglyokkal volt tele a 
Tower, 9s ezek közt Dávid scót és János franczia 
király. — A' következő II—ik Richárd és a' bitorló 
IV-ik Henrik ideje polgári háborúk véres láncza 
levén, a' Tower megszűnt királyi lak és idegen 
fejedelmek fogsága lenni, hanem pártosokkal volt 
folyton telve, 's végre magának II—ik Richárdnak 
börtöne lön. Wat Tyler lázadása alatt a' szilaj pár
tosok elfoglalák a' Towert, betörtek a' királyi t e -
remekbe, gyalázattal illeték a' királyt 's annak 
anyját; megragadák Sulbury Simont a' canterburyi 
érseket 's kegyetlenül lekonczolák a' Tower-halmon. 
Borzasztó kivégeztetése, részleteiben sokat hasonlít 
Hunyady Lászlóéhoz, csakhogy e' főpapnak még 
keményebb nyakszirte lehetvén, feje 8 csapásra 
esett le. — IV-ik Henrik idejében egy század alatt 
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a' harmadik scót király Jakab, ült fogva a* Tower 
sötét üregében; V-ik Henrik az aginconrti hős 
pedig ismét franczia hadi foglyokkal tölte meg azt. 
1450—tol egész VTI-ik Henrik idejéig, ki a'fehér és 
veres rózsát egyesité, a' legiszonyúbb jelenetek helye 
volt a' Tower, mellyeket Shakespeare szelleme hal
hatatlan szavakban adott át az utókornak; ez idő-
korra esik a' szerencsétlen Vl-ik Henrik , Clarence 
hg., 's IV-ik Edvárd fiainak kegyetlen meggyilkol
tatása, ez utóbbié a' Bloody-towerben, Sir John 
Tyrrel által, Gloster hg. parancsára; ügy szinte 
Hastings lord rögtön lefejeztetése, 's a9 gyilkoltak 
felett Gloster (Ill-ik Richárd) démoni alakja vad vi
gyorgással vonaglik. — Ezen korra esik JaneShore 
fogsága is, ki előbb a' kicsapongó bűnös Edvárd 
kedvese, később toweri halvány lakos, nyomorú 
ínségben végezte fényes pályáját. A' York és Lan-
caster házak közti hosszas belháborúk megszűnvén, 
a" Tower azért nem szűnt meg irtózat tanyája lenni. 
VH-ik Henrik ugyan benne ünnepelvén egybeke
lését Erzsébet hgnével, ismét királyi lakká emelé, 
de a' csak alig megszűnt pártvihar utózugása fel-fel
robogott még; —VH-ik Henrik alatt Warwik gróf, 
a' szerencsétlen Clarence fia , és Stanley Vilmos 
estek a' kegyetlen politica áldozatiul, és a' gyilkos 
Tyrrel feje vérpadról gördült le ugyanazon Tower-
ben, hol Clarence ártatlan fiait kivégezni nem iszo
nyodott. — 1520. után a'Tower legborzasztóbb idő
szakainak egyike nyilik meg. Soha sem látott több 
's nemesebb áldozatokat falai közt. mint a' zsarnok 
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VHI-ik Henrik alatt; soha a'bakónak több dolga nem 
volt Angliában, soha ártatlanabb 's nemesebb vér nem 
csorgott a' gyászpadról. Ezek közt van Lord Edward 
Bohun, buckinghami herczeg, ki néhány merészebb 
nyilatkozás miatt felségsértéssel vádoltatván, lenya
kaztatok, — a' csaknem szent tisztaságú Mórus Ta
más, Anglia eancellárja, ki a' halált mint barátot, 
nyilt karral fogadá (1535), 's társa Fisher püspök; 
— Cromvell Tamás essexi gróf, előbb udvari ke 
gy encz; a' plantagenet-vér utolsó tiszta sarjadéka, 
a' 70 éves 's tisztes Salisbury grófné (1541) , 's 
mindezek rajok fogott, soha be nem bizonyított fel
ségsértéssel vádoltatva, törvényes formák mellőzé
sével, önkényesen, védetlenül. Az utóbbi nem akar
ván ősz fejét a' vértökére tenni, 's ártatlanságát bi
zonyítván, a' bakó által, a' vérpad körül futva, 
vágatott agyon. Befejezek az emiitett 's egyéb nem 
emiitett áldozatok sorát a' szerencsétlen két királyné: 
Boleyn Anna és Howárd Katalin, VHI-ik Henrik 
6 feleségei közöl, kiket a' baromi zsarnok megun
ván, ágytöréssel vádoltatott, 's önkarjaiból a ' vé r 
padra taszított; azonnal haláluk után új nőt emelvén 
maga mellé. Az utálatos zsarnok VIII—ik Henrik ha
lála után Vl-ik Edvárd annak kiskorú fia mellé Som-
merset hg. neveztetett protcetornak, de magas hely
zetének áldozata lön; kétszer ült a' Towerben *s 
második fogsága vérpaddal végződött. Dudley war-
wicki gróf, később northumberlandi hg., ki halálának 
oka volt, maga is megbukott a 'nagyra vágy ás si
kamlós pályáján, 's hasonló véres halállal múlt ki. 
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Ezen cselszövő 5 szivetlen udvari ember nagyravá
gyása igen sok áldozatot taszított sírba; de mind-
nyáj ok kert legmelegebb részvét tárgya a'szép sze
rencsétlen Grey Johanna , ki Edvárd halála után 
királynéul kiáltatván ki , Mária thrónra lépte után 
férjével együtt a' Tower gyepén végeztetett ki. — 
Mária királyné lépvén a' thrónra, a1 Tower régi la
kosai kimenekültek ugyan, de helyökbe azonnal 
mások tétettek; Gardinet püspök , Day, Tonstal 
kiszabadultak, de a' protestansügy követői üldözés 
tárgyai lettek a' hatalomra kapott római párt előtt; 
most nem felségsértési vádak valának már napi ren
den, hanem az előítéletek legszörnyebbike, a' vak
buzgóság, a' türelmetlen vakhit konczolá az el-
lenvéleményüeket 's tévé mozgásba a' Tower kín
szereit. — Wyat' lázadása egész sor kegyvesztés
nek lett forrása. Innét vevék okaikat az uralkodásra 
jutott római párt emberei Poole bibornok 's Gardi
net püspök, a' szerencsétlen Grey Johanna 's férje 
kivégeztetésére; ez ürügy miatt záratott Erzsébet, 
a' jövendőbeli királyné is betegen és rögtön a' To-
werbe, hol a' szenvedések iskolájában történeti hirü 
lelki erejét, szilárdságát 's férfias királyi tulajdo
nait annyira kifejté, hogy 1558-ban a' börtönből 
thrónra emeltetvén, magának egy világ bámulását 
vívta ki. A' sok tekintetben nagy királyné azonban 
nem maradt menten kora bűneitől 's némi asszonyi 
gyengeségektől; lelke soha sem vetkőzte le azon 
keserű benyomásokat, mellyeket örömtelen, szigorú 
fiatalkora abba mélyen beégetett. Önkényes ural-
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kodása alatt igen népes volt a' toweri szomorú ta
nya. A5 Mary királyné idejében protenstansok ellen 
használt kinzó szerek most a' catholicnsok tagjait 
vérezek; számos püspök záratott be, kik vonakodtak 
a' királyné vallási felsöbbségét elismerni. A' sze
rencsétlen Grey-család másik leánya Katalin, a1 

lenyakazott Johanna testvére, kire a' királyné, mint 
minden rokonára, irigy és féltékeny szemekkel t e 
kintett , azon ürügy alatt, hogy a' királyné egye
zése nélkül ment férjhez, férjével Herford gróffal 
együtt bezáratott, 's betegen halt el; férje pedig, 
ki haldokló nejéhez nem is bocsáttatott, 9 évig ma
radt fogoly. — Ki nem ismeri Dudley leicesteri 
gróf és Devereux Róbert essexi gróf regényes ha
lálát, melly utóbbi Erzsébet életének végnapjait 
elsötétité?! I-sö Jakab idejében (1605) Cobham lord 
és sok egyebek azzal vádoltatván, hogy Stuart 
Arabella részére összeesküdtek a' király ellen, a' To-
wer lakosi lőnek. Maga Arabella is férjével Sey-
mourral bezáratott, 's őrültségben végezte életét. 
Legnevezetesb fogoly azonban e' korból a' müveit 
és lelkes Sir Valter Raleigh, ki már Erzsébet ide
jében fogva ült, de akkor a' királyné hiúságának 
hízelkedvén, kiszabadult; 12 évig szenvedett, ak
kor szabadon bocsáttatván, Guianába küldetett, mint 
egy hajószállitvány vezére; de újra kegyet veszt
vén, 1618-ban lefejeztetett. Raleighen kivül a' sze
gény gyáva Jakab idejében még sok egyéb tudósra 
is került a' sor, Dr Dee, Thomas Allén, Dr. Har-
riot, Dr, Warner 's a' t. 's a' tudományok lelkes pár-
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tolója Northumberland gróf ugyanott ültek, hol a' 
puskapor-összeesküvésbe keveredett jezsuiták, Gar~ 
net, Oldcorn és Garrard. 1614-ben a' parliament 
számos tagjai zárattak be , kik a' királyi akaratnak 
erősen ellenszegültek. 

Látszik ezekből, hogy az angol história legsö
tétebb vonásai a' Towerben központosulnak. De 
megsokalta a' nemzet az önkény dulongásait, 's ha
ragjának királyát áldozta fel. A' Tower ezen nagy 
politieai szélvész alatt, változtatva, majd a' királyi, 
majd a' parliamenti párt embereinek börtöne lett. 
Wentworh Henrik straffordi gróf; Felton, Bucking-
ham hg. gyilkosa 's a' hires Laud érsek e' korban 
végeztettek ki falai közt. — II—ik Károly idejében 
még egyszer felderült egy napra a' Tower fényszaka; 
e' király 1661-ben meglátogatá a' vérbe fürösztött 
királyi palotát. — De a' királyi párt most vissza akar
ván pótolni a' nemzet emberein az előbbi szenvedé
seket, ismét megújultak a' régi jelenetek. Sir John 
Elliot, a' néppárt vezére, fogságban végzé életét, 
's az egynapi fény helyét ismét hosszasabb ború fog-
lalá el , mellyböl azonban menykö pattant el, melly 
Károly királyi székét üté agyon. — Az önkény kora 
végkép letűnt, 's a' Tower jelenleg ott áll, mint 
rémes emlék a' múltból, mint megkövesült történet
írása a' középszázadoknak, intve a' nemzetet, hogy 
gondosan őrizze jogait, intve a' kormányt, hogy 
ne űzzön játékot a' népjogokkal, — 's regényes 
sötét álmadozásba merítve a'látogató képzeletét. 
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BOWRING. CLUBBOK. ANGOL NQK. ETON. 
WINDSOR. 

Bowring János, a' magyar népdalok angolra for
dítója 's Bolton városa részéről parlamenti tag, ki
hez ajánlva valánk, megérkezett Londonba, 's szí
vesen látott szeretetreméltó családja körében. Azon 
ezüst edényből itta theáját, mellyet nejének némelly 
lelkes angol hölgyek, férje erényeinek méltány-
Jatául, ajándékoztak. — lm' Anglia szép höl
gyei e' részben is jó példát adnak honom asszo
nyainak. — Szokás az angolt hidegnek 's hozzá-
férhetlennek rágalmazni ; mert minden csavargót 
nem ölel azonnal nyilt kebelére, 's nem hagyja ma
gát meglopatni 's leányát megcsalatni, mint túlsá
gos vendégszeretetében sok jámbor magyar földes-
ur. — De ha angol házhoz ajánlva vagy, 's még 
hozzá tapasztalják is , hogy viseleted müveit 's be 
csületes, kevés idö múlva barát léssz; a' házi ur 
ideje 's erszénye is szolgálatodra áll: a' ház leánya 
barátilag nyujtja feléd fehér kezét, 's a' kis fiúk 
nyájasan ugranak nyakadra. — így Bowring ur, bár 
a' legelfoglaltabb emberek egyike, becses idejét 
azonnal szolgálatunkra áldozá, 's mindenekelőtt meg-
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mutatott néhány előkelő clubbházat (casinót). — 
A* clubbok hazája a1 Regentstreet kezdete, a ' W a -
terlooplace, hol azt a' Palmall keresztül vágja. Lát
tuk a' nemes Atheneum-clubbot , 's a' mindenek 
közt legfényesb reformer-clubbot, mellyek mellett 
csinos pesti casinónk egészen elenyészik; mi egyéb
iránt nem is csoda, mert illy clubbot Anglia annyi 
milliomosának egyesitett ereje emel 's ékesít fel. 
Sajnos azonban, noha igen megfogható és termé
szetes, hogy ezen angol urak idegeneket csak igen 
csekély számmal eresztenek be magok közé; igy 
péld. o. az Atheneumba csak 12 vétetik be ; 's 
minthogy Londonban sok ezer idegen van, az aján
lottak közöl természetesen csak a'legnevezetesb em
berek fogadtatnak el a' mondott csekély számig. 
Ezen uraknak aztán leirhatlan kényelmök van a' 
clubb' fénytermeiben, a' könyvtárban roppant tu
dománykincset találnak , 's az olvasó-szobákban 
minden új hírlapot, folyó- és röpiratot; saját kony
hával, pinczével szakácsokkal és számos szolgákkal 
rendelkeznek; ha idejök engedi, folyvást ott lehet
nek, ott írhatnak leveleket, 'sha tetszik, egész köny
veket. Az épületekhez többnyire mosolygó kert van 
csatolva, 's fényes pitvar és folyosó, hol rósz idő
ben is sétálhatni. 'S ennyi kényelmet, minek meg
szerzésére otthon sok ezer kellene, itt 10 gvinee 
évi fizetésért lelni fel. A' belépő tag azonban első 
ízben 30 aranyat lizet; 's a' tagok száma határo
zott mennyiségű levén, a' belépni kívánónak, (nem 
úgy, mint Pesten, hol vadásszuk a' tagokat) gyak-
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ran évekig kell várni, mig a' sor reá kerül Van 
azonban száz meg száz apróbb clubb, hol aránylag cse
kélyebb fénynyel az egyesülési szellem szinte igen 
sok jóban 's olcsó kényelemben részelteti a' tagokat, 's 
okozza, hogy ki magára szorítva, 150—200 font
jával igen szegénylegényesen élne Londonban, a' 
clubbok jótéteménye által, ugyanannyi jövedelem 
mellett, testi és szellemi gazdagságban él , mintha 
1000 fontja lenne évenkint. — Ezen egyesülési szel
lem kicsinyre nagyra kiterjedve, Anglia nagysá
gának legfőbb tényezője; átkot tehát a1 nemzeti ki
fejlés azon szolgalelkü ellenségeire, kik e' nemes 
és üdvös szellemet, ha egyenes utón erőszakosan 
megtámadni nem merik is, de élettelen sírszagú theo-
riáknak csontváz-karjaival fojtogatják. — Az angol, 
kihez ajánlva vagy, 's ki e' felett talán arczodat 's 
társalgásodat tűrheti, kézről kézre ad; így Bow-
ring nr azonnal ajánló levelekkel látott el a' tisztes 
ősz Crawford úrhoz, kormányi börtönbiztoshoz 's 
az új londoni egyetem oktatóihoz, 's mindenütt meg
előző szívességgel fogadtatánk. 

így Miss Pardoe szeretetreméltó barátnéja L—f 
asszony által is , ki a' barátnéjához ajánlott idege
neket azon felejthetlen szívességgel fogadá, melly 
az angolnak házi körében sajátja. — Isten arany
napot derített a' ködös városra; 's az angol időjá
rás, melly több napig, naponkint 3—4 szer megújuló 
esővel üldözött, kiburkózék zordon lepléből. A' nagy 
nyugoti vasútra menénk, melly London éjszak-nyu-
goti részén Paddingtonból indul. Az első állomá-
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son Ealingnél leszállván , — 's az oda érkezésre 
alig kellé 10 perez — az ide csak kis sétálásnyira 
esö Aeton-Prioryba menénk, hol Miss-Pardoet, a' 
kedves és müveit utazásirónét, a" „City of the 
Sultan" 's „Hungárián Castle" szerzőjét, hazánk 
őszinte méltánylóját, keble egyik kedvencz barát-
néjánál lakni tudtuk. 0 távol vala látogatni, de mi 
nem bántuk meg utunkat, mert a' repkény- 's rózsa
övezte sötét góth Priory falai közt, hol mint haliám 
egykor Popé is lakott, újabban pedig Bulwer, a' r e 
gényíró — az angol szépnem egy igen nemes virá
gát találtuk. — L. asszony, a' mélykék szemű seótnö, 
csak angolul értett (mi a' britt büszkeség önálló, semmi 
és senki másra nem szoruló hazájában a'rendes eset, 
csak ritkább kivételekkel), mi pedig e' nyelven ugyan
csak ügyetlen társalkodók valánk, de a' kellemes 
nő annyira (igyekezett magát lassú beszéd 's kife
jezés által teljesen megértetni, 's e' gyöngéd kí
mélő igyekezet neki annyira sikerült i s , minket 
pedig a' beszédben segíteni 's vezetni, hogy társal
gásunk élénkebb lett, mint eleinte reménylhetém. 
Elválóra azon mondhatlan szelid kellemmel 's nyá
jassággal nyujtá kicsiny kezét, mellyet tettetésre 
nevelt asszonyaink közöl alig ismer egynémellyik, 
's mellyet vadonczaink szemtelensége azonnal félre
magyarázna. Nagy kedvem lett volna ezen nemes 
és bájos asszonynak felém nyújtott kis kezét szivem
ből megcsókolni, ha az angol hölgyek a' kézcsókot 
igen nevetségesnek nem találnák. De itt igen rósz 
nevelést árulna el , ki kézcsókolással akarna udva-
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rias lenni, 's én egy angol hölgytől elmésen haliám 
elbeszéltetni saját zavarodásait, midőn egy udvarias 
lenni akaró külföldi ifjú kezének ment 's azt meg 
akarta enni. Az angol uri nök kedves háziságuk, 
mosolygó nyájasságuk 's eszményi szépségűk által, 
melly utóbbinak hiánya az sem, hogy hamar her
vad , a' természetnek valódi ékei 's földi angyalok. 
— A' hollandi nök színét még szebbnek, bőrét még 
fehérebbnek találtam ugyan, 's ezek csaknem mind 
testesek 's embonpointra hajlandók levén, testi vá
gyakat erősben ingerelnek; de az angol uri hölgyek 
ábrándos, karcsú, nemes szépsége, szemeik- '$ 
arczaiknak érzeménydús kifejezése, a' mély ég, 
melly ezen sötétkék szemekben lakik, gazdag, gon
datlanul lengő fürtök, "s hosszú selyempilláktól kö
rülárnyékolva, egyetlenegy a''világon. — '$ ezen 
háziság, melly a' szépeket megszenteli!! A' londoni 
utczákon minduntalan látni szép anyákat, kisdedeik
kel öleikben, gyakran inastól kisértetve, 's igy fel
sőbb osztálybelieket; az angol metszéseken a' női ideál 
mindenkor kis gyermekei társaságában van előállítva, 
's ez az életnek hü képe. Az anyák mindenütt sze
relemmel őrzik csinosan öltöztetett egészséges gyer
mekeiket , 's szép fiatal anya egészséges gyermek
kel jobb 's balkezén, vagy ölére borulva — leg
szebb földi kép, mellyben isten 's ember egyfor
mán gyönyörködik. Es jertek ti, ledér imádói a' ka-
czér és buja francziánéknak, 's gúnyoljátok a' ne 
mes angolnöt, hogy két balkeze van. 

Actonból visszasétálván, az l l / 2 angol mérfd-
üti Tárcza. V-dik Füzet. g 
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nyire fekvő vasut-állomáshoz Ealingbe, félóra alatt 
Slonghban valánk, hol Herschell háza áll, 's melly 
legközelebb állomás Windsorhoz. Windsor 9s a' col-
legiumáról híres Eton a' Themse hidja által vannak 
összekötve. Az etoni híres iskola, mellynek sötét 
falai 's játszó növendékekkel eleven, zöld parkja 
mellett elmenénk, 1440-ben alapíttatott Vl-dik 
Henrik által. Kápolnája szép góth mii, millyenekkel 
teli van Anglia. Keblében növekedett Anglia számos 
nagy embere. 

Windsor városa, az angol Versailles, Londontűi 
mintegy 22 angol mfre fekszik, igen kies helyen, 
zöldelö rétek bársonyán, halk emelkedésű erdős hal
moktól ölelve, mellyek a' város körül szép festői 
karimát képeznek, a' Themse partján, melly itt 
igen szerény patak; 's e' szép fekvéseért foglaló 
Vilmos ideje óta kedvencz lakhelye volt Anglia fe
jedelmeinek, főkép pedig újabb korban ffl-ik György
nek. — Lakosi száma mintegy 7000, nagy paro-
chiája, mellybe 1800 ember elfér, noha csak 1824-
ben épült, tiszta góth mii. Angliában alig-alig épit-
nek más ízlésben templomot és nri lakhelyet. — 
Windsor koronája a' roppant királyi vár, melly nagy
sága , erőssége , régisége által a' britt alkotmány 
jelképe, 's tannja a' régi lovagkor ünnepélyeinek \s 
fényének, tanúja a'Richárdok, Henrikek, Edvár-
dok zsarnokságának; 's ma is, mint 7 század előtt, 
— királyok lakhelye. Dombtetőn fekszik, mellyet 
egyfelől a' város, másfelöl parkok ölelnek 's több 
mfldnyi kilátáson uralkodik. Foglaló Vilmos kezdte 



WINDSÜR. 115 

építeni. 1-sö Henrik nagyilá , "s kápolnával ékitó 
1122-ben. 1170-ben Il-ik Henrik alatt parlament 
tartatott benne; Johannes sine terra ide futott a' lá
zadt ország elöl; első 's II—ik Edvárd rendesen itt 
laktak; IH-ik Edvárd itt született, IV-ik Edvárd 
újra épité a' várkápolnát, hol ö 's szerencsétlen 
vágytársa Vl-ik Henrik nyugszanak. EIsö Károly 
itt lakott országlása kezdetén; itt volt fogoly későb
ben. — Minden kö történeti emlékezésekkel van 
lelkesítve e' régi gyönyörű királyi lakban , 's ezt 
méltánylá Angolhon nemzeti érzelmű parlamentje, 
midőn IV-ik György 's IV-ik Vilmos idejében 900 
ezer fontot (9 millió ezüst ftot) szavazott a' vár ki
javítására. — 

A' várnak két udvara van, mellyet a' kerek
torony választ el egymástól. Áz alsó 's kisebb ud
varban van a' hires szent György-kápolna, mellyet 
III—ik Edvárd a' lérdkötö-rend felállítása után épített, 
és szent Györgynek, ezen rend védszentjének, szen
tele. Az épület gótli pompája túlhaladja Anglia ca-
thedráljainak legnagyobb részét. A' kápolna körül, 
ezen alsó udvarban laknak a' windsori Rend lovag
jai 's a' szent György-káptalan papjai. Sz. György 
kápolnájától keletre van Wolsey bibornok kápol
nája , melly alatt temetkező hely van a' királyi csa
lád számára, hol többek közt III—ik 's IV-ik György 
*s IV-ik Vilmos királyok nyugosznak. 

A' kerektorony, melly a1 két (alsó és felső) 
udvart egymástól elválasztja, felséges kilátással kí
nál. Midőn a' királyi család itt van, zászló leng te -

8 * 
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tején: most a' kis királyné Scotiában utazván, annál 
inkább megnézhetők a' várat. A' kerek torony mes
terséggel, emberi kézzel rakott domb tetején áll; 
börtönében ültek János franczia király (Ill-ik Edvárd 
alatt) 's Dávid scót király. — Ezen torony tetejéről 
az ószerü falnyilásokon széles kilátás van Londonra, 
*s a' middlesexi, essexi, surreyi, kenti, sussexi, 
oxfordi, bedfordi , hertsi, buksi, berksi, wiltsi és 
hantsi grófságokra (sliire). — 

A' felső udvar, a' valódi királyi vár (starrbuil-* 
ding), mellyben a' közönségnek naponkint nyilvák a' 
statusteremek reggeli 9-töl délesti 6-ig; úgymint a' 
királyné audientia-szobája, az ebédlő, bálterem, az 
őrterem, thrónterem, Waterlooigalleria, király-terem, 
tanács-terem, király's királyné'eabinetje, VanDyk-
terern, 's a' nagy lépcső és előterem. Ezen teremek fé
nye és szépsége leirhatlan.— A'VanDyk-teremképei 
mind ezen művésztől valók's mindnyájan arczképek: 
I-sö Károly több izben, neje Henriette 's családja, több 
gen lovagias herczegek, "s igen szép herczegnék, 

végre maga Van Dyk és Snelling. A' királyné teremé
ben (Sálon) ZuccarellHöl vannak gyönyörű képek a' 
szent történetekből, 's arczképek Van Dyk és Van 
Somertöl; a' királyné cabinetjében, melly halvány
kék selyemmel van bevonva, az asztalok és tükör
rámák tömörezüst, a' királyné pompás ágya 13.000 
font sterling becsű, benne szebbnél szebb mester
müvek gazdagsága van, melly mellett az ezüst szembe 
sem tűnik; egy fő Leonardo da Vincitől, tájképek 
Claude Lorraintől 's Carlo Vamsíól. fej Rembrand-
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lói; afczképek Holbeintól, llonthorsttól és Rubens
töl, szent képek Van Dyk, del Piombo, Baroccio, 
Maratti, Gvercinótol; 's a' t. a' király kabinetje 
még- gazdagabb remekmüvekkel, itt Gvidó sz. Ka
talinja, Carlo Dolce madonnája 's ecce homoja, Ju-
lio Romano' sz. családja, Tintorettótól hasonló, Do-
minichinotól ismét sz. Katalin, Rubenstöl Krisztus 
lábait mosó Mária, 's egyéb igen becses képek 
Quintin Messystöl, Guercino , Parmeggiano, Mire-
weldt, Breughel, Wouwermann, Teniers, Van der 
Neer, Steen, 's másoktól. — Mindezeket felülha
ladja a' tanácsterem képeinek becse, hol Correggio 
szent Jánosa, Gnido Cleopatrája, Guercino Sybil-
lája, Dominichino sz. Ágnese, da Vinci szent Ka
talinja, Dolce Magdalenája 's Heródes leánya, del 
Sarto' szent családja mellett Claude, Berghem , és 
Poussin tájképei, Holbein és Teniers, Rembardt és 
Kneller arczképei függenek. — A' király salonjá-
ban minden kép (10 darab) Rubenstöl van; 's ezek 
közt egy szent család, egy szent Márton, a' nord-
lingeni ütközet, II—ik Fülöp arczképe, maga Ru
bens és szép neje Formán Helén. — Az; előterem
ben (vestibulum) Westnek öt mestermüve függ, 's 
III—ik Edvárd és Philippa királyné szobrai állanak 
a' szögletekben. Mindezen teremek plafondjai tün
déri szépségüek; bársony, selyem, arany és ezüst-
ékesitésök méltó Anglia gazdagságához. — A' thrón-
terem plafondja talán mindnyáját felülhaladja; ebben 
a1 térdkötö-rend vitézeinek beavatása van Westtöl, 
's 3 királyi arczkép. — Nem-angolra nézve azon-
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ban minden tereinek közt legérdekesebb a' nagy Wa
terlooi galleria, melly 45 1. magas, 981. hosszú 's 47 
széles: 's magában foglalja a' Waterlooiharcz hőseinek 
's ezen kor' nagy embereinek képeit, összesen 37 
arczképet, többnyire Lawrence müveit, egyet Wil-
kietöl, egy párt Sheetöl, Simsontól, Beccheytöl és 
Pickergilltöl. Itt vannak az úgy nevezett szent al-
liance emberei, Ferencz császár, Sándor czár, 's 
a' porosz Fridrik, a' yorki hg. X-ik Károly, Károly 
föherczeg, IV-ik Vilmos, III—ik György, VH-ik Pius 
pápa, Canning és Castlereagh, Metternich és Nessel-
rode, Wellington és Blücher, 's a' t. mind igen jó 
csöndes egyetértésben. Ha Napóleon szigorú hös 
árnyéka közibök vetődnék, hihetőleg nagy lenne a' 
rettenés. — Franklin egyszerűen becsületes, polgári 
nagy árnyéka pedig mosolyogva nézné végig ezen 
jelenetet. — A' bálterem 90 1. hosszú, 34 széles, 
's 33 magas, éjszaki nagy ablaka góth alakú 's egyező 
a" vár külsejével; különben a' terem XlV-ik Lajos 
századának bélyegét viseli, 's az arany gyapjú tör
ténetét ábrázoló Gobelin szönyegzettel van borítva. 
— Az ebédlő-terem (St. Georgeshall) a' térdkötö-
rend vitézeinek czimereivel van ékesítve, a' rend fel
állítása ideje óta mai napig. A' keleti oldalon van 
IH-ik Ed várd 's fia, a' fekete hg., mindenik falosz
tályban két fegyveres lovag képe, az éjszaki olda
lon pedig tizenegy utolsó angol király arczképe I-sö 
Jakabtól IV-ik Györgyig Lawrence, Kneller, Lely, 
Van Dyk 's egyebektől. — Az örteremben neve
zetes Nelson szobra azon Victoria hajó árboczának 
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törzsére állítva, mellyen Trafalgarnál megöletett, 
*s Marlborough és Wellington szobrai. Az egész t e 
rem fegyverekkel van körülvéve 's diszesitve. A' 
nagy lépcsőn IV-ik György igen szép márvány-szob
ra van Chantreytöl. Az audiencia-terem gyönyörű 
plafondja Britanniát ábrázolja hattyúktól húzott dia
dalmi kocsin , Flóra, Ceres, Pomóna \s egyéb isten
nők kíséretében; arczképekkel és gobelinféle szent 
tárgyú szönyegképekkel van ékesítve ezen terem 
is , mint a' királyné szomszédtereme. — Ezek a' 
látható teremek; — a' királyné 's Albert hg. lak
szobái a' vár másik szárnyában nem láthatók. 

A' vár felső udvara négyszög, 's ennek éjszaki 
oldalán vannak a' nyilt statusteremek, déli oldalán 
a' királyné 's udvara lakhelye , keletre a' kerek
torony, 's ennek árnyában II—ik Károly érczszobra 
1679-ből. A' négy szeg két oldalán nyúló corridor 
IV-ik György idejéből 520 1. hosszaságu. A' nagy 
terrace a' vár körül 1870 1. hosszú, 's építése szi
lárdságára, kiterjedésére, nagyszerűségére nézve, 
mellyhez gyönyörű kilátás járul a' környező parkokra, 
Themsére, Londonra, legnemesebb sétahelyei kö
zöl való széles e' világnak. — A' Windsor körüli 
parkok 14 négyszeg mérföldet foglalnak el, kőke
rítéssel övedzvék, híres bennök a' „ l o n g w a l k " 
(hosszú séta), melly 3 mfd hosszú gyönyörű alléé. 

Sötét este volt, midőn Sloughba visszasétáltunk, 
's az érkező tüzsárkánynyal félóra alatt Londonban^ 
's másik félóra alatt szállásunkon valánk. a* jól töl-
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tött nap, windsori fény, 's a' kellemes, nyájas mis-
tress vidító emlékével. E' napon nem volt velünk 
alkalmatlan *s költséges vezető, kire nincs is szük
sége senkinek , ki némileg tud angolul, 's kinek jó
zan esze- és zsebében kalauzkönyve van. 



IX. 

ANGOL BÖRTÖNÖK 'S A' FENTONVILLEl 
MINTAFOGHÁZ. 

Midőn novella-iróinknak olly rémes sötét képeit ol
vassuk a' hazai börtönökrül, mellyeket boldogult 
Kölcseynk „vadászlakában" 's Kuthy Lajos „két el-
itélt-"jében festett, 's olvasás közben hideg borza
dás futja át lelkünket: azt vélhetnök talán, hogy 
mindezek, legalább nagy részben, csak a' feliz
gatott képzöerö túlságos rajzai, mellyek a' valósá
got eltorzítva tüntetik élőnkbe. — De ha honi bör
töneink' nagyobb részében szétnézünk, ha leszállunk 
a" sötét szennyes lépcsőkön a' sápadt inség 's pe
nészes rothadás' ezen légtelen és világtalan barlang
jaiba , hová tévedt embertársait törvényszerű em
bertelenséggel löki alá a' durva poroszló: úgy fog
juk találni, hogy a' költök rémképei nem egyebek, 
mint a' szomorú valóság' hü másolatai. „Tizenegy 
zugban, mellynek körtére hat négyszeg öl, magas
sága nyolcz láb 's világa ködszürke; az eledel Ízet
len pép, az ital harmadnapos víz; a' laktársak két 
beteg gyermek, kik egy házpadláson gyertyával 
játszván, gyújtogatok lőnek, 's hét rabló, kik dicsőn 
regélik cartouchei hőstetteiket" — mindez nem 
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koholmány, nem túlságos rajz, hanem komor ei-
csüggesztő valóság. — 

Illy helyzetben minden, bár tökéletlen és kis
szerű elöhaladás és javítás, a' legőszintébb öröm
mel üdvözlendő jelenet, 's például Komárom-megye' 
kis és sok tekintetben tökéletlen dologháza, sok más 
megyék börtöneihez képest, olly nemes vállalat, 
raellyet csak magasztalni lehet. '8 minden, a' mit 
az e' tárgyban kiküldött országos választmány mun
kálatai nyoma i a' magyar országgyűlés tenni fog, 
volna bár az igen távol az ideáltól, az eszményi 
jótól, kétség kívül örvendetes előlépés leend, mellyre 
örömkönyektöl ragyogó szemekkel tekint fel az Ín
séges emberiség, 's mellyet áldva emleget a1 hálás 
maradék. — 

A' teljesen kifejlett, megérett 's polgárisultkül
föld' országaiban minden máskép van. Ott nem m e g-
1 e h e t ő s kezdetről, a' rosznál jobbacska állapotról 
van szó; ott a'legjobbnak, az eszményi jónak meg
közelítése a' feladás. Ki hazai börtöneinket látá csak, 
*s rögtön ezek után betekintene a' londoni Millbank-
Penitentiary' nagyszerű épületébe, látná az ottani 
rendet 's tisztaságot, a' rabokat szorgalmasan láto
gató káplánok- 's polgárokat, nők teljes elkülönzé-
sét saját nőnemű felügyelök alatt, egészséges ételt 
italt, emberi bánást 's a' t.: kétségkívül magas gyö
nyörérzetet érzene keblében. És mégis e' nagy
szerű Millbank-Penitentiary épen nem elégíti ki többé 
az eszményi jó után törekvő angol kormányt, 's azon 
ember, ki ideált keres vagy ennek lehető legna-



ANGOL BÖRTÖNÖK. 123 

gyobb megközelítését, ki a' genfi ű j , a' gíasgowi 
és a' pentonvillei új mintafogházakat látta, igen meg-
elégületlen távozik el a' Millbankból. — 

De van egy börtön a' tökélyre törekvő London
ban, melly mindent egyesít magában, mit mély esz
mélet 's hosszas gyakorlati tapasztalás e' tárgyban 
ajánlatosnak bizonyított, tekintettel arra, hogy az 
épület lehetőleg legczélszerübben- 's gazdaságos
ban legyen építve 's úgy intézve el, hogy a' bör-
tön-felügyelés lehető legkönnyebb legyen, a' tisztek 
kötelességeiket legsikeresben teljesíthessék 's számok 
minél inkább kevesbittethessék. Ezen fogház, a' pen
tonvillei új mintafogház (Model-prison) elkülönzési 
(philadelphiai) rendszerre. — 

Angolországban egészen más ('s talán senki sem 
kételkedik, hogy sokkal czélirányosb) módon jönek 
létre a' közintézkedések, mint kelet népénél. — 
Itt például a' szolgabíró született mindentudó , ha 
egy kis Kelemenen és az agarász-egyesületek' hir
detésein kivül soha semmit nem olvasott is; ö nagy 
politicus, törvényhozó, kormányzó (administrativ) t e 
hetség, rendőr, biró, útépíttetö mérnök, vizszabályozó 
's a' t. Itt az országgyűlés, melly csaknem kizárólag 
juristákból 's mezei gazdákból áll, gyakran törvénye
ket alkot tárgyakról, mellyeket az országgyűlési tagok, 
igen természetesen 's a'nélkül, hogy ezért kevesbbó 
derék emberek volnának — nem érthetnek, 's ismer
hetnek. — Angolországban ellenben az illető mi-
nisterium, mielőtt törvényjavaslatait előterjesztené, 
vagy a' czélbavett közintézeteket létesítené, meg-
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kérdezi az azon szakbeli elismert értelmességek' ve
teményit, \s ezek közbejárásával, tanácsa "s útmu
tatása után teszi czélszerü intézkedéseit; noha ott 
már a9 parlament is több oldalú ismeretekkel bir, 
mert padain a' törvénytudó mellett kereskedő, ka
tona , tengerész, gyártó, minden nemű tisztviselő, 
gazda és orvos keverve ül. — De azután nem is 
látni ám a' zöld britt szigetben 's a' Szajna partjain 
annyi gyakorlatban kivihetetlen, holt törvényt, any-
nyi hasra esett, megbukott, elszerencsétlenült, el
bénult 's a' t. közintézetet, mint a' nagyon sok jó 
akarattal, de igen-igen kis kiviteli tehetséggel biró 
Hunniában. — Mint mondám, az angol Home-dis-
trict (belügyi ministerség), melly alatt a' börtönügy 
is áll, dologhoz értő, régi tapasztalással 's mély 
szakbeli ismeretekkel biró férfiak, mérnökök 's épí
tőmesterek által adat magának kimerítő értesítéseket, 
mielőtt kezeit a9 munka végrehajtására fölemelné. 
Ezen dologértö férfiak' véleményadásai 's tudósításai 
valódi kincstárak, valódi ismeretbányák mindazok
nak , kiket a' dolog közelebbről 's mélyebben ér
dekel, 's kik felüleges fogalmakkal 's egy pár jó 
hangzású flosculussal meg nem elégesznek. — 

Figyelembe veendők minden czélszerü börtön
építésnél 1) a' fekvés, 2) az épület' alkatrészeinek 
olly általános elrendezése 's elintézése, melly a' bá
torság és czélszerüség föltételeinek megfeleljen; 3) 
azon apróbb részletek, mellyeket alkalmazni szük
ség bizonyos meghatározott (hallgatás- vagy is au-
burni, és magány- vagy is philadelphiai) rendszer 
sikeres életbe hozására. 
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A' mi a' fekvést illeti, szükséges, hogy a' fog-* 
ház száraz és szabad levegőjű, 's mennyire lehet, 
elkülönzött, egyéb lakásoktól félre esö helyzetben 
építtessék. Megkívánja az elsőt a' rabok egészsége, 
másodikat azok kellő őrzése, megóvása 's nyugalma* 
Ne nézzenek tehát a' börtönön keresztül annak köz
vetlen szomszédságában levő háztelkek 's épületek, 
miáltal a1 titkos közlekedés elösegittetnék, 's ar ra 
boknak könnyebb volna szökési szándék esetében 
külső segélyre találni. Lehető legközelebb feküdjék 
a' törvényszékhez, hogy ez által a' rabok oda vi 
tele könnyíttessék, 's a' börtön és törvényszék közti 
közlekedés nyilt ós szabad legyen. A' börtön to
vábbá távol essék minden ollyan helytől, hol ve 
szélyes kigözölgés van, 's elég magasan építtessék, 
hogy teljes szárazságról legyen biztosítva. — 

A' börtönök általános elrendezésére nézve: egye
sítse magában a'börtön a'bátorságot a'hozzájárulha-
tás' könnyüségével, külalak egyszerűségével 's épités 
takarékosságával; lehetővé tevén, hogy a' börtöni fegy 
(fenyíték) kevés tiszt segítségével sikeresen eszközöl
tethessék, 's a' kormányzó ezen rendfentartásra ügyelni 
's szigorú ellenörséget gyakorolni képes legyen. — 
A' tapasztalás megmutatá, miképen az említett czé-
lokat nem lehet egyszerűbb módon elérni, mint azon 
építési elv' elfogadása által, hogy a' börtönt alkotó 
különféle részek 's épületek ugy szerkesztessenek, 
hogy egy közös közép pontból induljanak vagy su
gározzanak szét; mi, ha öszhangzásba tétetik az 
épületek' belső elrendezésével, szabad tekintést en-
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o-edö kémlelés! pontot ad, honnét minden irányban 
könnyű indulni 's járulni. — 

A' részletes elrendezés, mellyet az elfogadott 
egyik vagy másik rendszer (t. i. a' hallgató, de együtt
dolgoztató auburni, vagy az egészen elkülönzö phi
ladelphiai) tesz szükségessé, változik ezen rend
szerek sajátságaihoz képest. 

Mellyik ezen rendszerek közöl a' czélszerübbik? — 
erre nézve igen elágaznak a' vélemények. A' derék 
Mittermaier, európai tekintélyű jogtudós a' heidelbergi 
egyetemnél, elhatározottan a' philadelphiai rendszer 
ellen nyilatkozott előttem, mellyet emberiséggel ösz-
szeférhetlennek 's eredményeiben iszonyatosnak vél. 
Vele szavaznak többnyire a' schweiziak. — Az an
golok többsége a'szigorú magány-rendszert pártolja 
's köztük a' tisztes ösz Crawford, kinek megelőző 
szívességével élni már több magyar utazónak volt 
alkalma Londonban. Crawford ur igen ismeri mind
két rendszer' gyengeségeit, de latba vetve jót 's 
roszat mindkét részről, mégis inkább a' philadel
phiai rendszer felé hajlik. „Ha — úgymond — az au-
burni rendszer pártolói, kik például a' coldbath-fieldsi 
auburni rendszerű börtönben látott szép rendnek 
örülnek, ismernék azon kegyetlen öszközöket,mik
nek alkalmazása által ezen rend fentartatik, 's egye
dül tartathatik fenn: visszaborzadnának. Minden leg
kisebb hibáért, egy szóért, egy felpillantásért ütleg 
jár , vagy ha az nem, koplalás. A' rab büntettetik 
ollyanért, mi magában nem erkölcsi bün, csupán 
fegyelleni kihágás, 's igy erkölcsi érzete eltöm-
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púi5 's utóbb meg sem tudja különböztetni, mi a1 

bün valóban 's mi nem az ? — És igy az auburni 
rendszernél a' fenyíték szigorú fentartásában van a' 
fönehézség. A' philadelphiai rendszernél pedig ta-
gadhatlan, hogy kiváltképen ha az épület nem czél-
szerü 's nem egészséges fekvésű, mint p. o. a' Mill-
bank, sötét melancholia lepi el a' foglyok lelkét, 
kábulási, söt örülési esetek is, és ijesztő mértékű ha
landóság állanak be , mit az emberiség' legszentebb 
tekintetei parancsolnak kikerülni ügy ekézni. Ezen 
rendszernél tehát az elkülönzés' olly módoni létesí
tése a'föfeladás, hogy ez az egészségnek ne ártson; 
— tehát a"1 czellák elegendő nagysága, czélszerü-
sége, szellőztetése, 's fűtése 's a' séta-udvarok' el
intézése. — Azon felül, javítás levén a' föczél, 
a' kápolna is kitűnő figyelmet érdemel, melly a' káp
lánt képessé teszi egyszerre minden rabot oktatni 
(holott különben kénytelen volna mindegyik rab 
czellájába külön külön elmenni), 's igy az oktatásra 
több időt fordítani, 's nagyobb sikert eszközölni. — 

Alkalmazzuk már a' fenébb elöhordott elveket 
a' nevezetesebb londoni fogházakra. Ezek főképen 
1) a' philadelphiai rendszerű Millbank; 2) a' c o 1 d-
b a t h f i e l d s i javitóház (House of eorrection), hol 
az auburni rendszer lehető legtökéletesebben van 
létesítve, 3) az új mintafogház, elkülönzési (phila
delphiai) rendszerre, csupán férfiak számára. 

A" M i l b a n k - P e n i t e n t i a r y , Bentham Jere
miás' módosított terve szerint 1810. körül épülve, 
országos statusfogház, mellyben leghosszabb bezá-
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ratási idö 5 év, min túl deportatio következik. 
Saját tanács kormányzása alatt áll 9s csak a' tanács1 

valamellyik tagjának engedelmével lehet megvizs
gálni. Az épület roppant nyolcz szög, 18 angol hol
dat (acre) foglal e l , hét elktilönzött szárnyból áll, 
mellyek egy középpontba futnak össze, honnét az 
egészet áttekinthetni. Bejárása a' Themsére szolgál 
's nagy betűkkel viseli homlokán a' „Penitentiary^ 
felírást. Olly nemes czéllal építtetett ugyan, hogy 
a' jó elosztásra 's a' rabok nevelésére és javítására 
akkorig szokatlan figyelem fordíttassák: de e' ne 
mes czél hibás építés, rósz, mély, nedves és a' 
körülte esö gyárak miatt is igen egészségtelen fek
vés , 's a' rendszer szigorú alkalmazásának innét 
származó lehetlensége által, csaknem egészen meg-
hiusíttatott. — A' czellák közfalai ugyanis roszul levén 
szerkesztve, átbocsáták a' hangot 's a' közlekedést 
a' rabok közt nem gátolhaták; az udvarok szűkek, 
egészen körülépítvék 's igy a' szabad légjárás előtt 
csaknem elzártak levén, egészségi tekintetből igen 
czélszerütlenek valának; ezen körülményből, melly-
hez a' mély, nedves, gőzös fekvés is járult, rémítő 
halandóság 's melancholia kezdett uralkodni a' rabok 
között; miért is a' kormány kénytelennek látta ma
gát, a' rendszert enyhíteni 's emberiség szelid tekin
teteinek a' javítás czélját feláldozni. — Jelenleg 
olly rendszer, vagy inkább rendszeretlenség ural
kodik a' Penitentiaryben, melly sem az auburni, 
sem a' philadelphiai iskola' barátját ki nem elégíti. 
A' rabok elkülönzött szobákba zárva dolgoznak, kiki 
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a' mit tud *s akar (ez philadelphiai): de megen
gedtetik nekik, felügyelők jelenlétében, nemcsak 
együtt sétálni, hanem egy sorban hármasával, be
szélgetni is; kisétálván 's kibeszélgetvén magokat, 
ismét bezáratnak. így , természetesen, nehéz söt 
lehetetlen a' magány-rendszer' föfeladása, önma
gába szállás és eszmélet által eszközlendö gyökeres 
javulás. Egyébiránt vannak tanítók, kik a' rabokat 
czelláikban szorgalmasan látogatják 's oktatják; van 
szép kápolna "s ebben káplán, ki vasárnaponként 
kétszer isteni tiszteletet tart. — A' börtöni rend 's 
tisztaság példás; a' rabokkali bánás azon szelíd je l 
lemet viseli, miszerint a' bűnösök nem azért zárat
nak el, hogy a' társaság rajtok boszűt álljon, hanem 
hogy kártehetlenekké legyenek, 's (csakhogy ez el 
van hibítva) javuljanak. És valóban a' rabok, mióta 
beszélgetniök megengedtetik, elég jó kedvűek is ; 
élelmök alkalmasint jobb, mint a' nagyobb résznek 
szabad állapotában volt; olly szép fehér kenyeret 
esznek, mint maga a' kormányzó. Reggelire kap
nak egy angolpint zabdarát 's fél font kenyeret; 
ebédre háromszor hetenként öt uncia húst csont nél
kül , egy font főtt burgonyát, vagy egyéb növényt, 
és fél font kenyeret; kétszer a* húson kivül 12 un
cia rist borssal és sóval főzve, fél angolpint levest 
's félfont kenyeret; egyszer (csütörtökön) másfél 
angolpint levest, borsóval, vagy darával, egy font 
főtt burgonyát, 's a' szokott kenyeret: végre vasár
napon csak 12 uncia sajtot 's egy font kenyeret; 
vacsorára hetenként kétszer 1 angolpint összefőtt 

üti Tárcza. V-ik Füzet. 9 
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húst (eonsommét) "s fél font kenyerei; ötször darái 
kenyérrel. Hány szabad munkás ember él igyr az 
elnyomorított zöld Erinben? Hány parasztunk ehe
tik ennyit a' Krajnán 's Báródságon? — A' szobák 
tiszták, világosak, jobban bűtorozottak, mint hár-
melly más fogházban, 12 1. hossznak, 7 1. szélesek, 
az űj szárnyakban pedig 13 {/21. hossznak, 9 ]/21. szé
lesek, 10 I. magasak. Ehhez járni körül-belöl másfél 
év óta a' naponkénti társalkodhatás' jótéteménye 
a' némelly philadelphiai börtönökben előjött örülési 
esetek meggátlására, mellyek a' közvéleményt erő
sen felízgaták a' szigorn magányrendszer ellen, 's 
enyhítésére a' Millbank1 egészségtelen fekvése által 
okozott bajoknak. — Pedig a' philadelphiai rend
szert, hogy föczélja, a'javítás, elérethessék, vagy 
legkisebb részletekig egész szigornsággal kell kivinni, 
vagy bele sem kezdeni. Ezen mostani hermaphro-
dit állapot, melly a' Millbankból minden látogatót 
megelégületlenül ereszt e l , semmit sem ér , mit a' 
kormányzók magok is elismernek, 's csak mint szük
séges roszat tartanak fenn. — 

A' czellák közti falak épités-módja, mellytöl fő
képen függ a' magányrendszer' szigorn létesítése, 
egyik legfontosb feladat a' philadelphiai rendszerű 
fogházakban. A' Millbankban, mióta az együtt sétálás 
's beszélgetés megengedtetik, megszűnt ezen dolog' 
fontossága. A' régi czellák, áteresztvén a' hangot, 
semmit sem érnek, a' Szemere Bertalan által említett 
's leírt újabb közfalakat szinte megpróbáltuk, miken 
erős kiáltozásunk áthangzott ngyaiu de tompán *s 
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érthetlenül. Mint Crawford ur monda, alig lehetsé
ges olly falakat építeni, mellyek épen semmi tompa 
hangot át ne bocsássanak; most már csak oda igye
keznek az angolok is, hogy ollyakat hozzanak létre, 
mik a' közlekedésre erösb kiabálást, az örökét fi
gyelmeztetőt, tesznek szükségessé, mi által teljesen 
czél van érve. — 

A' coldbathfieldsi javító ház (House of eorrec-
tion) Middlesex grófságé, 's régibb része a' nagy 
nevű emberbarát Howard terve szerint épült. Kony
hakertekkel elválasztott három épületből áll, magas 
kőfallal kerítve. E" börtönben van az anburni együtt
dolgoztató 's hallgató rendszer legtökéletesebben 
kivivé, mellynek fentartására 's megőrzésére össze
sen 143 tiszt és felügyelő van, a' nöraboknál nő
nemű. Képzelhető legnagyobb tisztaság; magaska 
és száraz fekvés, jó levegő, 's ezért a 'rabok jó 
színben. A' nők külön udvarok- 's épületben 
vannak 's külön kápolnába járnak. Legerösb munka 
a' tapodó malom (tread-mill) , mellyet csak más 
munkanemekkel felváltva, 's csak azok tesznek, 
kiknek testalkata 's egészségi állapota e' nehéz és 
fárasztó munkát, a' rabok ijesztő rémét, megengedi. 
— Fáj ennyi erőt siker nélkül elvesztegetve látni; 
mert a' tread-mill semmi eredményt nem hoz elő, 
semmi hasznot nem hajt, csak azért fáradnak, hogy 
fáradjanak 's bűnhődjenek. Vannak szabó- és varga-
mühelyek, hol tanító mesterek felügyelése alatt, de 
csak börtöni szükségek' fedezésére, hallgatva dol
goznak., mások pozdorja-szöszt és kókuszdió-héjat 

9* 
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tépnek; mások ismét a" börtön körüli p. o. tiszta
ságra szükséges , kerti 's a1 t. munkákat végzik. 
Angliában, a' kifejlett ipar' dús országában, a' rabmim-
kát semmire sem becsülik, 's ezért gyári vállala
tokra, p. o. szövésre, fonásra, nem is fordítják, mert, 
mint a' kormányzó monda, a' szükséges műszerek 
árát sem fizetné ki az efféle börtöni munka , 's ek
korig minden e' nemű számítás kézzel fogíiatólag 
sikeretlennek és károsnak mutatkozott. Egészen más
kép van ez nálunk, hol munkás kezek hiánya érez
tetik, 's gyárak, és ezerek' munkáját pótló 's hi
hetetlen olcsó áron producáló gépek nincsenek. — 
A' tisztaságra, melly az egészség föltétele, igen 
nagy gond van; a' behozott rab megfürösztetik 's 
börtönruhába öltöztetik, melly a' férfiaknál egyszerű 
durva szürke öltöny, nadrág és sipka; az asszo
nyoknál pedig egyszerű fehér fejkötö, sötétkék fel
öltő és szoknya. — A' rabok' középszáma a' bör
tönben 1100. Nem levén ennyi rab számára ele
gendő külön szoba, nem mindnyájan hálnak elkü-
lönzött czellákban, hanem nagy hálószobákban, hol 
egymás felett kél sorban 18 ágy is van 's a' fel
ügyelő tiszt egész éjen át jelen és ébren van. Láttam 
a' rabokat ebédnél, melly szép fehér kenyér- 's hús
darabból állott; zeggelire zabkásalevest (gruel) 's 
kenyeret, vacsorára ugyanazt kapnak. — Ki azt 
véli, hogy adagja nem üti meg a' rendes mértéket, 
az ebédlőben álló mérlegen maga megmérheti, 's 
hiány esetében panaszt tehet. — Ki a' házi fenyíték 
ellen vét, húsát vagy egész ételét is elveszti; nagyobb 
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kihágás esetében sötét földalatti czellába záratik ma
gánosan , mitől nagyon rettegnek, 's millyen a' fér
fiaknál csak három van; a' kilencz farkú macska 
(korbács), mellynek csipös sejtelmeket gerjesztő 
példányát kellemetlen érzéssel forgattam kezemben, 
igen ritkán használtatik 's leginkább csak gyerme
keknél. A' szellős, egyébiránt 8 láb 3 hüvelyk hosz-
szu, 6 láb 3 hüvelyk széles 's 8 láb magas czellák 
nem fütetnek, de Angliában soha sincs kemény tél, 
's a' rabok csak hálni mennek az apró szobákba, 
az egész napot dolgozó teremekben töltvén. Bete
gek' számára elkülönzött osztályok. — E' börtönben 
a'bezáratási idő legfelebb 3 évnyi. A'rabok jobbjai, 
kik magokat jóviseletök által kitüntetik, előbb fel
ügy élésre alkalmaztattak; ez ma nem történik többé 
a'rabok között e' rendszer által felizgatott féltékeny
ség , irígykedés, árulkodás' tekintetéből, 's ezért 
szükséges a' felügyelöknek felébb említett roppant 
(143 főnyi) száma. — A' javítás maga, mellyet itt 
az auburni rendszer mellett, önmagába szállás nem esz
közölhet, káplán, kápolna, naponkénti isteni tisztelet, 
tanítás és vallásos könyvek'kiosztása által mozdíttatik 
elő; 's az aljas osztályokból került rabok'nagy része 
olvasni nem tudván ('s ez meglepő dolog, midőn 
Poroszországban csak öt nem tud száz közül olvasni), 
nemcsak a' gyermekek, de éltesbek is taníttatnak. 
Azonban bár sok történik a' rabok javítására tanítás 
és könyvek által, 's bár a' rendszer e' börtönben 
példás tökélylyel van létesítve: mind ennek olly cse
kély sikere van, hogy a' rabok tetemes része nem 
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első ízben 5 hanem ismételve ül itt 's a' kimenekül
tek csak hamar ismét bejutnak; mi bizonyítja, hogy 
az auburni rendszer gyökeres javítási czélra a ' leg
szigorúbb alkalmazásban sem sokat ér. — Ki ke
resne ott gyökeres javítást, hol korbácscsal 's koplal-
tatással tartatik fenn a' házi fegy, 's nem is képzel
hető más szelídebb, de sikeres eszköz ezen czél el
érésére? — És ezen baromi kényszerítő módok'nél-
külözhetésében áll a' magányrendszer legszembetű
nőbb elsősége. — 

A' börtöni munkát illetőleg kérdezvén Crawford 
urat: Miért nem szabnak ki a' raboknak bizonyos 
adag munkát, 's mit ezen felül dolgozva érdemel
nek, miért nem fordítják a' rabok javára, hogy, fog
ságuk idejét kitöltvén, azonnal némi kis tökepénz
hez juthassanak? (mint ezp. o. Glasgowbantörténik) 
— ö azt feleié, hogy e' dolog több helyen megkísér
tetett már, 's többek közt a' Millbankban is, de újabb 
időben győzött azon nézet, hogy illy valódi jótéte
ményt *s kedvezést csakugyan nem kell a' közállo
mánynak mutatni azok iránt, kiket törvényszegő ki
hágásaikért büntet; 's hogy túlságos jóság és visszás 
hatású eljárás lenne ezek sorsát jobbá tenni, mint 
a' fogház kívüli, jó viseletű és becsületes munká
sokét ; ezek t. i. a' mit egész megfeszített szorgal
muk által érdemelnek, könnyen fölemésztik, csakhogy 
valamikép elélhessenek; a' rabok ellenben, szor
galmuk9 egy résziért ruhát 's élelmet kapva, szor
galmuk más része által még kis tökepénzhez is jut
nának. Nevelte az idegenséget ezen rendszer ellen 
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még azon tapasztalás is, hogy a' kezökbe adott pénzt 
sokan, kivált gyermekek, azonnal roszra fordították. 
Most tehát ez a' „megtakarító" rendszer kimegy 
a' divatból, hanem kilépő raboknak , viseletükhöz 
képest, a' kormányzó tanács vagy a' börtönt vizs
gáló tisztviselők rendelnek annyi segélyt, mennyi 
őket rögtön félrelépés' kénytelenségétöl megőrizze, 
"s képesekké tegye munka után látni. — 

A' magasztalva emlegetett új mintabörtön mind 
fekvésére, mind általános és magányrendszerhez 
képest intézett részletes elrendezésére nézve meg
közelíti az emberi dolgokban lehetséges legnagyobb 
tökélyt. Száraz, magas, nyilt, a ' lég'szabad járá
sának kitett, elkülönzött helyzetben fekszik, az 
óriási London' éjszaki részén; külalakja egyszerű, 
építése gazdaságos, kerítve van kőfallal, mellynek 
folytában lakházak vannak a' felügyelök számára, 
"s melly elég magas, hogy minden szökési remény
nek elejét vegye, kivévén külső segédeszközök ösz-
szehatása által, mellyek gátlására nem nehéz más 
nemű elövigyázatot találni. Ezen kerítő fal alapja 
olly mélyen van ásva, hogy egy éjszakán át alá 
ne ásathassák. Mindkét lapja sima és egyenes, mi 
a' felmászást lehetlenné teszi. Párkánya szinte sima 
és félgömbölyü, 's az egyenes lapos falon semmi 
kiugró, mibe kapaszkodni lehessen. A' falon kivül 
20—30 lábnyi szabad hely van, hogy annak kerü
lete nyilt és könnyen átnézhető legyen; úgy belől 
is a" fal ós börtönszárnyak közt nincs érintkezés, 
hanem nyilt tér van, hasonló czélból. Ezen kerítő 
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falon csak egy nyilas van, a' kapu-út, melly az 
első épülethez vezet, 9s zárt udvarra nyílik; az elő-
épülettől annyi távolságra , hogy néplázadás , vagy 
zenebona idején az oldalfalakba csinált lyukakon 
át védelmezni lehessen. — Ali a' mintafogház a' 
bejárási vagy elöépületböl, a' középponti tárhely
ből 9s négy börtönszárnyból; a' falon kivül pedig 
két egyforma, csinos, emeletes ház van, mindegyik 
8—10 szobával, egyik a' kormányzó, másik a' 
káplán lakául. Ezen fontos tisztviselőknek, kik a1 

börtönnek lelkei, alkalmatos lakot építeni minden 
nagyobb börtönnél elkerülhetlen szükség, 's kívána
tos, hogy házaik, könnyű felügyelés végett, szoro
san a' fogház bejárása mellett legyenek ugyan, de 
a' határfalon kivül, minélfogva ezen teljes kíméle
tet 's tiszteletet érdemlő egyének házi ügyei 's in
tézkedései ne vegyíttessenek össze a'börtöni fegygyel 
's ügyekkel, és házi kényelmük korlátozó börtön
szabályok által rövidséget ne szenvedjen. — Az alá
rendelt tisztek lakai a' börtön falai közt vannak, 
's a' fal szögleteire építve, mi által képesekké té 
tetnek a' fogház belsejére jobban felvigyázni 's mi 
egyszersmind mellékes óvás megszökések és külső 
megtámadások ellen. — Az említett egyetlen egy 
nagy kapu zárt udvarra vezet, melly a' káplán és 
kormányzó' lakai közt fekszik, mi által a' rabok be-
's kivitele körüli pontosság, titoktartás és bátorság 
neveltetik. — Ez udvaron két ajtó van, mellyeken 
át élelem, kőszén 's egyéb anyag vitetik a' kony
hákba és hivatalokba \s börtön-udvarokra a' nélkül, 
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hogy a' raboknak közvetlen lakni szolgáló épülete
ken át kelljen menni. Az elöépületen keresztül szé
les folyosó vezet a' középponti terembe, mellynek 
két oldalán illő és elegendő szobák vannak a' tisz
tek, bírák, kormányzó, sebész, férfi- 's nöfelü-
gyelök, kulcsár stb. számára; a' kormányzó hivatal-
szobái betekintést engednek a' börtönszárnyak felé 
"s a' középponti teremre néznek. Ugyaninnét lép
csők vezetnek le az alsó osztályba (konyhák-, raktá
rakba) 's fel a' kápolnába és betegszobákba. — Mint 
minden angol épületben, úgy itt is a' földalatti osz
tályban van minden, mi szenynyel j á r ; ott van a' 
konyha 's konyha-felügyelő' laka, mosdó- és für
dőhely , ruha- 's élelemtárak 's a' t. A' felső eme
letet a' középpontra néző kápolna, 9s egészen elkü-
lönzött és saját lépcsövei ellátott kórszobák 's láb— 
badozók szobái foglalják el. — A' középponti terem 
(Central-hall) fedéltől padlóig nyilt, 's főállomásuk 
a' börtöni fegy fentartására ügyelő tiszteknek; kö
rüle mintegy 10 1. magasságban a' földszin felett 
karzat fut, folytatása annak, mellyre a' rabok czel-
lái nyílnak, — 's járulást enged a' kápolnába és 
minden szárnyba. A' középpont ablakai a' szellőző 
sétaudvarokra néznek, 's a' határfalbelüli tér na
gyobb részét áttekintik. — A' középpont és szom
széd szárnyak' csekély része alatti osztályban van 
"a börtön nagy konyhája, kenyértár, köszén-pincze, 
*s egy főzésre és a' középpont' fűtése- 's szellőzte
tésére szolgáló készület. Ezen középponti teremből 
futnak ki a' szárnyépületek, nyilt folyosókkal, mely-
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Ivekre három sorban (földszint 's két emelet) a' czel-
lák' ajtai nyílnak. Egy-egy sorban 2 1 , egy folyo
són tehát 42, három emeleten 126,'s a'négy szárny
épületben összesen 504 czella. — Mindenik börtön-
szárny' végén lépcsők vannak, rejtekajtóval borít
va , mellyek a' földalatti sötét (büntető) czellákba 
vezetnek. Minden szárny, középpontján, csigalép
csővel van ellátva öntött vasból, melly a' karzatokra 
vezet 's a' földalatti raktárakba is folytattatik. A' 
szárnyak nem igen lehetnek hosszabbak, ha t. i. a*5 

fegynek egyéni felügyelést kivánó részét sikeresen 
akarják végrehajtatni. Mindenik szárny alatt nagy 
fürdő van, mi igen lényeges a' rabok egészségére, 
és szellőztető készület. — A' nőknek minden jól 
rendezett börtönben szükséges saját nőnemű fel
ügyelök alatti elkülönzése itt fölösleggé lett az által, 
hogy e' mintafogházban csupán férfmemü rabokkal 
tétetnek kísérletek. — 

A' mintafogház philadelphiai magányrendszerre 
van számítva, melly megkívánja: 1) hogy minden 
egyes fogoly éjjel nappal bezárva legyen egy el-
különzött czellába, melty azonban világos, jól fű
tött és szellőztetett 's elegendő terjedelmű legyen, 
hogy a' bezárt rab némi testi mozgást találhasson 's 
ideje' egy részét kézi munkában tölthesse, mihez 
szerszámok is kívántatnak. 2) Hogy e' czellák épí
tés-módja minden közösködést lehetlenné tegyen, 
egyik 's másik között; 's ezért a' választó falak olly 
vastagok legyenek 's olly egyéb óvások tétessenek, 
mellyek a' közlekedés minden reményét meghiúsít-



A PENT0NV1LLEI M1NTAFOGHÁZ. 139 

sák. 3) Hogy e' czellák el legyenek látva mosdó
eszközzel , víztartóval , szolgálati vagyis jeladó 
csövekkel (service pipes) 's a' t., miknek segítségé
vel a' rab a' nélkül, hogy magános eszmélkedése' 
tanyáját elhagyja, szükségeit végezhesse, 's beteg
ség vagy más baj esetében a' tiszteket szándéka-
és szükségéről értesíthesse. 4) Hogy necsak az 
általános felügyelés' eszközei legyenek jó rendben, 
hanem minden fogoly észrevehetlen egyéni felügye
lés alá is legyen vetve. 5) Lényeges része levén a' 
rendszernek, hogy minden rab 's pedig napjában 
többször is közlekedhessek a' börtöntisztekkel: j á -
rulhatási könnyüségre van szükség a' börtön minden 
részében 's minden egyes szobához. 6) Hogy a' szi
gorú elkülönzés' elve isteni tisztelet alkalmával se tö
ressék meg, lényeges, hogy a' kápolna el legyen látva 
elkülönzött ülésekkel, zártszékekkel, mikből minden 
rab láthassa a' káplánt, de egyik se rabtársát. 7) Hogy 
az egészségre miúhatlaniil szükséges szabad légeni 
mozgás alkalmával a' rabok össze ne társuljanak: 
e" czélra elkülönzött sétandvarkák szükségesek. — 

Mindezen elvek alkalmazását tökéletes kivitel
ben találni fel a' mintafogházban. — A' czellák 
ugyanis 13 1. hosszak, 71. szélesek's 101. magasak a' 
boltozat alsó részeig,|összesen mintegy 100 köb-lábnyi 
ür. Ennyi nagyság, szellösségre 's egészségre nézve, 
lényegesen szükséges; czélszerü továbbá, hogy a1 

czellák hossza nagyobb legyen, mint szélessége, 
miszerint könnyebben át lehessen tekinteni azok bel
sejét, 's jobban lehessen bennök mozogni. — A' 
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czellák közti közfalak két téglányi szélesek 's a' tég
lák olly szorosan rakvák, hogy a' hangok' érthető 
átjutását lehetetlenné tegyék. Megkisértök a'falakat, 
de semmit nem értheténk 's meggyőződtünk azok czél-
szerüségéröl. A' téglaboltozat fél fél tégla vastag
ságú kettős sorból áll; a' padló asphalttal van be
vonva. — A'nem nyílható ablakok szorosan a'bolt
hajtás alá helyezvék, 3 1. 6 hüvelyk hosszak, 11 hü
velyk szélesek 's köpárkányba foglalvák. Az üveg ra j 
tok simitatlan 's át nem látszó; nagyobb bátorság okáért 
kívülről az ablakok' hosszában, erős vasrúd van ke
resztül téve. Az ajtók itt, noha rendesen a' czellák ajtai 
kettősek szoktak lenni, csak egyesek, mi kevesebb 
költségbe kerül, 's mi ennél is fontosabb, nem ki
van annyi időt 's fáradságot nyitásra és csukásra; 
egyébiránt 7 hüvelyknyi vastag fenyüfából vannak, 
nagyából simítva, és széleik posztóval szegve, hogy 
a' nyitás lármát ne okozzon; belülről erős vaspléhvel 
bevonva 's ugró zárral ellátva, melly csak kívülről 
nyitható. Rajtok nyilas, mellyen a' felügyelő, a' rab 
által észrevétlenül, benézhet, a' czella belseje felöl 
erős szitaféle sodrony- (drót)szövettel borítva, a' külső 
szűkebb Yégén pedig átlátszó sima üveg, mellyettisz
títás végett le lehet venni, bördarabbal fedezve. — 
Minden czella vízzel van ellátva; csak ki kell nyitni a' 
falban levő rézcsapot, hogy a' rab vizhez juthasson; 
hogy azonban a'vizet ne pazarolja, úgy van intézve a' 
vizadó készület, hogy napjában csak egy kubik láb
nyi vizet ereszthessen. A' szükség-székekben, mely-
lyek erős szilfafedéllel boritvák, nem vas az edény, 
mint különben szokott, hanem erős földanyag, — 
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Az épületszárnyak melletti 's közti 5 udvarban 
vannak a* sétahelyek, és ugyan háromban kerek, 
kettőben hosszudad alaknak, hol a' rabok, elkülön-
zött kis udvarokban mozoghatnak; minden illy ud-
yarrendszer közepén kis örépület áll, mellyböl az 
udvarkák mintegy kisngárzanak, 's melly körül 
homályos folyosó van, hogy a' tiszt észrevétlenül 
nézhessen ki az örépület ablakain , mellyek' száma 
annyi, mint a' sétaudvarkáké. — Minden illy kö
zépponti örépület körül 20 udvarka van, magas fa
lakkal elválasztva , de kifelé nyilt kerítéssel, hogy 
szabad légjárás eszközöltessék, 's úgy intézve, hogy 
a' sétáló raboknak lehetetlen egymást látniok. Min
den udvarban van kis vasfedéllel fedezett hely, melly 
alatt a' rab esős időben mozoghat. Ezen kisugárzó 
rendszer' haszna, hogy vele a' felügyelési czéít, 
tisztszám-szaporitás nélkül, tökéletesen elérhetni, mert 
a' középpont ablakaiból egyetlen egy tiszt mind a' 20 
udvart szemmel tarthatja, 's az egyszersmind lak
szoba lehet a' tiszt számára. A' tapasztalás tanítja, 
hogy illyen titkos és a' rab által észrevehetien fel
ügyelés legalkahnasb mód a' rabok féken tartására. — 

A' kápolnában elkülönzött zárlszékek vannak; 
a' rabok egyenként lépnek be sorban egymásután; 
az első rab az első széksorig megy, ott belép a' 
legbelső zártszékbe , melly azonnal rácsattantatik; 
azután jő a" másik, harmadik 's a' t. Ez, természe
tesen, jó sok időt kivan, de másként lehetetlen el
érni azon czélt, hogy a' rabok a' papot láthatván, 
egymást ne láthassák. Az üléshelyek'' hátrésze olly 
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magas, hogy a' sorok közt minden közlekedést le-
hetlenné tesz, ha a' rab felállna is; de nem olly 
magas, hogy a' rabot elrejtse szem elül, ha ez leült 
is. Az erre megkívántató magasság mintegy 4 láb
nyi; az üléspadok, soronként, mintegy 15 hüvelyk 
magassággal emelkednek egymás fölé. Hogy a' be -
gyülekezés felényi idö alatt megtörténhessék, kettős 
bejárás van a' kápolnába, mellyek a' középponti te
rem' folyosójára nyílnak. — 

Semmi nem olly jeles és figyelemre méltó ezen 
fogházban, mint a' fűtési és szellöztetési rendszer, 
mellynek eszközlésére a' földalatti osztályban saját 
készület van, Hadén, trowbridgei mérnök' talál
mánya , mellyet már a' derbyi és schrewsburyi bör
tönökben nagy sikerrel használtak. — Zárt ablakoknál, 
czellákban, miknek négy fala közt tölti a' rab egész 
napját, kivévén azon kis időt, mellyet szabad lé-
geni sélára fordít — legfontosabb tárgy azt eszkö
zölni, hogy elegendő mennyiségű fris lég jöjön időn
ként be, 9s a" romlott ismét kitakarodjék, a' nélkül, 
hogy az e' czélra szolgáló csöveken át a' rabok közt 
közlekedés lehessen. Most ezen új Hadenféle ap
parátus által sikeresen eszközölve van, hogy a' czef-
Iák elég mennyiségű fris, vagy ha kell, mérsékleti 
melegített léget kapjanak a' nélkül, hogy a' rab 
ártalmas léghuzásnak legyen kitéve , vagy hogy 
szomszédjával közlekedhetnék. Mind ez a' czellákba 
nyiló 's rostélylyal fedett nyílású csöveken történik; 
a' föcsö a' czellák' folyosója alatt van vonva, 's 
belőle apróbb mellékcsök vezetnek a' czellákhoz. 
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Kzen készület által perczenként ?s az év minden r é 
szében, 6 — 8 knbik lábnyi fris lég*' forgása eszkö
zöltetik a' czellákban, mi fölösleg- elég. — 

Mindezen gyönyörű elrendezés és tisztaság és 
harinonicns összehatás minden részletek- 's intézke
désekben a' jó érzésnek azon nemét költi fel a' vizs
gálóban , mellyet a'tökéletesnek látása, az ideálnak 
megközelítése okozni szokott. — De a' holttetembe 
lelket csak egy fáradhatlan, emberszerető, nemes 
szorgalma, szelíd lelkű kormányzó 's tanító' keze 
önthet; ezektől függ a' sikernek nagyobb 's neme
sebb része, ezek megválasztására szükséges a' Iegé-
berebb figyelem. Itt a'szorosan személyes tulajdonok 
határozhatnak csak, 's a' teremtményeket, rokono
kat, komákat 's a' t. pártoló, egyeseknek kedvező, 
vagy nepotismusi rendszernek sehol sem lehetnek 
szomorúbb következései, mint a' börtön kormányzói 
's felügyelői hivataloknál. Szükséges továbbá, hogy 
az emberszerető polgárok howardi szelleme meg ne 
szűnjék munkálni a' javításnak szentelt rideg falak 
között. — Az önzésről 's hidegségről olly méltatla
nul vádolt nemes angol nemzetnél mindenütt tapasz
talni, hogy egyes, jó akaratú polgárok vigasztaló 
angyalokként látogatják a' rabokat, oktatják, eny
hítik, bizalomra és türelemre buzdítják a' szeren
csétleneket 's főrészt vesznek a' gyökeres javítás' 
munkájában, melly ha valami a' földön, bizonyosan 
megérdemli az i s t e n i nevet. — 



X. 

LONDONI EGYETEM. BRITT MUSEUM. NEM
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Bowring nr , kinek szívességéből Crawford úrhoz, 
a' börtönbiztoshoz, ajánló levelet nyerénk, hason
lóval látott el Malten úrhoz, görög nyelv oktatójá
hoz az új londoni egyetemnél, 's mi ezzel ellátva 
sieténk a' szép épületbe, annak szellemét megis
merni. Ez egyetem összesen csak 15 éves; első 
gyűlés megalapítása tárgyában 1825-ben tartatott, 
alapköve 1827-ben tétetett l e , 's megnyittatott 
1828-ban. Nem kormány egyeteme, hanem azon 
magános részvényeseké, kik 100 fontos részvé
nyekben 300 ezer fontot írtak alá az intézet léte
sítésére. Minden aláírónak, vagy 50 fontos fizető
nek, ha nem alapító is , joga van egy tanítványt 
vezetni be , mert az angol sohasem nyom az embe
rekre terhet 's kötelességet megfelelő jog és haszon 
nélkül A' tanítók nagy részben a' tanítványok által 
fizetett iskoladíjakból tartatnak; a' kormányzó ta
nács (coiincil) a' részvényesek által kétévpnkint 
választatik, 's a' felügyelés egy különös gondnokra 
van bízva. Kik az intézetre 50 fontot fizetnek, ugyan-



LONDONI EGYETEM. 145 

azon jogokban részesülnek egész életökre, mint a' 
100 fontos részvényesek. 

A1 Gowerstreeten , Bedfordsquare közelében 
fekvő gyönyörű épület' rajzát Wilkins adá, de a' 
tervbeli két oldalszárny még nem vala kiépülve. 
A' már készenlevö középfal' homlokát 12 corynthi 
oszlopból álló nemes porticus ékesíti, 's a' nyolcz-
szegü közép vestibulum felett szép kupola (dom) 
emelkedik lámpával (lantéra). Az épület hossza 400 I., 
mélysége közel 200; a' földalatti részben, melly 
angol épületeknél sohasem hiányzik, vannak a' boncz-
iskola, konyhák, házgondviselö's cselédek lakai, rak-
helyek 's a't.; földszin felett a' teremek 'sleczkeszo-
bák, u. m. négy 46 1. hosszú's 24 1. széles és két 441. 
hosszú 's 381. széles leezkeszoba, két 651. hosszú 's 50 
1. széles felkerek terem, vegytani műhely, orvosi mú
zeum, tanács-'s hivatalszoba, az oktatók privát szobái 
's udvar testgyakorlatra. A% muzeumok, űj levén az 
intézet, nem igen gazdagok még. Midőn ott valék, 
a' félkerek teremek egyikében, az oktatók egy 
részének és sok hallgatónak jelenlétében, az építé
szet új oktatója tartá beköszöntő felolvasását, he
lyeslő tapsok közt; az udvaron, leczke-idöközben, 
testgyakorlatokat tartván a1 tanulók, sok ügyessé
get fejtettek ki. — Az emelet középpontját a' nagy 
vestibulum alkotja, mellybe a' porticus nagy kapuja 
vezet. Keletre van a' 90 1. h., 45 1. sz. „hall" (nagy 
terem), ünnepélyes alkalmak- 's vizsgálatokra ren
delve. Éjszakra van a'karzattal ellátott természettani 
múzeum 120 1. h. 's 50 1. sz., és a' boncztani mu-

üli Táreza. V-ik Füezt. | Q 
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zeum jeles készületekkel 's múmiákkal; délre a" 
könyvtár-terem (120 1. h. 's 50 1. sz.) 's mellette 
a' kisebb terem, jelenleg csak mintegy 12000 kötet 
könyvvel. Itt vannak a' physicai szobák is, tanítási 
czélokra felségesen elkészítve. 

Az egyetemet a' részvényesek által választott 
council igazgatja , mellynek elnöke 1. Brougham, 
kinek fejében ez üj szellemű intézet eszméje meg
termett, alelnöke Somerset hg. 's mellyben sok köz-
tiszteletű név foglaltatik. — Két facultásra oszlik: 
1) Facnlty of Árts and Laws (nálunk ezek elkülön-
zött facultások). 2) Faculty of Medicine; amabban 
jelenleg 20 , ebben 12 oktató tanít, 's ezek közt 
igen híres nevek. Az első facultáshoz tartoznak: a* 
jogtan, angol törvénytudomány, régi 's uj törté
netek, mathematikai tudományok, vegytan, állat
tan , füvészet, építészet, polgári erömiitan (engin-
eering), föld-isme, lélektan és logica, 's természet
tan, mellyet ott természet-philosophiának neveznek; 
's ezeken kívül az angol, franczia, olasz, latin, 
görög, zsidó , chinai és egyéb keleti nyelvek. — 
A' vegytan és füvészet az orvosi facultásban is ta
níttatik egyazon oktatók által. — Látszik a' mon
dottakból , hogy a' politicai tudományoknak nincs 
ekkorig tanító székök a' londoni egyetemben ; ezekre 
az élet tanítja az angolt. — A' tanitásmód áll kö
zönséges leczkékböl a' tanítók kérdezéseivel, köl
csönös oktatásból a' tanítványok közt 's a' tanítók 
különös segélyéből a' tudományok olly ágaiban, 
mellyeket folytonos ismétlés által lehet az emléke-
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zetbe oltani. — A' szokott classificatiónak helye 
nincs, hanem e' helyett jutalmazó rendszer van be
hozva, miszerint kitünö jelességü tanítványok dija
kat 's tiszteleti bizonyítványokat (certifieat of ho-
nour) nyernek. Vizsgálatot csak az tesz, ki egye
temi bizonyítványt akar, különben mindenki azt 's 
olly rendben tanul, mi Ízlésének, hajlamának tet
szik, mit az életben használhatni vél. A' vizsgála
tot tevő 's díjért pályázó tanítvány a' vizsgálati te 
rembe léptekor kap kezébe nyomtatolt kérdéseket; 
a' felelet írásban történik, melly bepecsételt név-
rejtö levéllel kisérve adatik át, mi csak jutalomosz
táskor bontatik fel. A' vizsgálati terembe segédköny
veket hozni nem szabad. — Utóbbi évben 1. Russell 
osztá ki a1 díjakat, 's ez alkalommal tartott beszé
dében kifejté az okokat, mellyek ez új egyetem 
felállítását szükségessé tevék. 

A' régi collegiumok ugyanis ujabb korban, e re
deti alapítványok 's ezekből folyó rendszerök- 's fe
gyelmüknél fogva nem simulhatván a' változott kor
szellem kivánatihoz, sok hiányt kezdtek mutatni me-
chanismusokban; föhiány volt, melly leginkább bot
ránkoztatott, hogy dissenterek (nem az uralkodó vallá
son levők), bármi jeles elmével's jellemmel bírtak is 
egyébiránt, nem nyerhettek azokban doctorátusfsnem 
juthattak semmi kitüntetéshez. De különben is a' régi 
rendszerű 's szellemű intézetek nem nyújtottak alkal
mat korszerű tanulmányokra. Ezen hiányokon akartak 
segíteni a' londoni egyetem felállítói. A' sok előítélet 
ezerfejü 's megkövesedett hydrája, többek közt az 

1 0 * 
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is, hogy fővárost nem hittek iskola ezélszerü helyé
nek lenni, nagyon hátráltatá az intézet gyarapodá
sát, melly mégis felállitatása óta 4000 tanulónak 
adott már tanítást, 's 150 ezer fontot költött taní
tási ezélokra. Föezélja e' korszerű középponti is
kolának nemcsak úgynevezett szakembereket 's tu
dós pedánsokat nevelni, kik törvénytudói vagy or
vosi parókás egyoldalúságokban az élet embereinek 
gúnytárgyai legyenek, hanem általánosan müveit 
férfiakat, nyelvek, mathematicai 's természettudo
mányok segédhatása által. Mind e' mellett, az új 
intézet mai napig sem tudá legyőzni e' régit tisztelő 
nemzetnél az ellene sokféle okból támadt előítélete
ket, 's ezért népességére nézve nem hasonlíthatni az 
ószagu oxfordi 's cambridgei collegiumokkal. Tervét 
ugyanis BroughauTs szabadelvű társai készítek, szem
közt a' tanításban uralkodó pap-szellemmel, 's föfi-
gyelmöket a' gyakorlati tudományokra fordítván, 
kihagyák abból a' theologiát. Csodálkozva haliam 
Gordon Latham úrtól, az angol nyelv 's literatúra 
tanítójától, hogy a' „Faculty of Artsban^ ez évben 
csak 155 tanuló volt, 's utóbbi 4 évben egyremásra 
csak 148 , hogy, kivévén a' természettudományok 
's orvosi szak tereméit, a' többiek nagyobb részint 
üresek; törvényt alig hallgat néhány, nyelveket 
igen kevés; a' tervbe vett cathedrák közöl még sok 
nincs betöltve, vagy leczkék, hallgatók hiánya miatt, 
nem tartatnak. — Az angol, mit olvasás által otthon 
saját szorgalmával megtanulhat, nem keresi isko
lában , 's azért főkép csak a' természeti 's orvosi 
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tudományok kerestetnek, mellyekben gyűjtemények 
's költséges készületek kellenek, miket otthon nem 
könnyen szerezhet meg egyes ember. Ez az egye
tem ürességének egyik oka. — És ime, itt ismét 
új példáját látók (mi a' másik ok), hogy az angol, 
gyakran a' neki annyira saját józan észnek félre
tételével is ragaszkodik a' régi megszokott formák
hoz, őrzi a'kopott rokkant ó test torzalakját, mellyben 
a' szellem ujja született. Maga is gúnyolja gyakran 
a' régiség' eféle nyakába nőtt lomait: de minthogy 
megszoká, tűri azokat kényelem-szeretetbörs azon 
félelemből, hogy ha könnyen változtatgat a' bohó 
régiségeken, majd azokra is kerülhet a' sor, mely-
lyek valóban szentek 's tiszteletesek. Semmi nem 
lehet tökéletlenebb, mint a' zárdai szellemű ó col-
legiumok tanítási rendszere, — és mégis az angol 
ezekbe tolong, felölti a' csodálatos ruhát, aláveti 
magát a' szigorú szabályoknak, és elmellözi az élet 
dús, gyakorlati tudományok e' fris forrását, mellyet 
neki a' felvilágosodás barátai London közepén nyi
tottak! 

A' British-museum termeiben több napot kell 
tölteni, hogy gazdagságával csak némileg is meg 
lehessen ismerkedni, részletes alapos átvizsgálására 
hónapok kellenének. Az intézetnek, hol a' természet 
9s művészet remekei óriási számban összehalmozva 
őriztetnek, nagysága csaknem irigység sóhajtását fa-
csará keblemből. A' rablott görög kincsek, Elgin-már-
ványok, egypti múmiák, sarcophágok, istenségek, 
az özönvíz előtti kiveszett állatfajok óriáscsontjai 's 
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vázai közt virágzó angolnök sereg-e jár alá és fel 
tolongva; különösen látogatottnak találtam az egypti 
teremet; — az ó görög szobrok előttperczekigbol
dog valék, mellyek meztelen szépségét elfogulat
lan szemekkel bámulák a' szemérem erényéről hí
res angol nők, tanusitván az igét, hogy: castis omnia 
casta. Az olvasószoba téres és kényelmes; 's a' 
gazdag könyv- és kézirat-gyűjtemény lelki mézét 
idegen is szíhatja, ha belépti jegye van, mit köny-
nyü szerezni a' múzeumnak lelkes és tudományos 
férfiakból álló igazgatóságától. Boltozatos plafondja 
alatt hosszu zöldposztós asztalok állnak, tentával, 
tollal, könyvek sorjegyzékével ellátva, mellyeket 
a' csengetyü által előszólított szolgák egyike leg
nagyobb készséggel keres ki. Az olvasószoba, k i 
vévén szombat-, vasárnap- 's ünnepnapokat, és a' 
sátoros ünnepek hetét, naponkint nyitva van tíz órá
tól d. u. 4 óráig; a' bejárni kívánók írott kérelmö-
ket, mellyben nevök, polgári állásuk és lakásuk fog
laltassák, a' fökönyvtárörnek adják be , ki azt az 
igazgatóság elébe terjeszti. Hogy a" kérelemnek si
kere legyen, szükséges egy igazgatósági tag, vagy 
köztisztviselő ajánlása. Mig az igazgatóság rendel
kezhetik : időközben a' fő- vagy alkönyvtárnok ad 
ideiglenes jegyet. Az engedelem rendesen 6 hó
napra szól; 's azután meg kell újíttatnia. A' rend
szabályok természetesen megkívánják, hogy az ol
vasó teremben csönd legyen, hogy a' kéziratok 's 
könyvek el ne mocskoltassanak, 's hogy egész köny
veket leírni, különös engedelem nélkül, ne lehes-
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sen, kivonatokat tenni kinekkinek szabadságában 
állván. Hasonló rendszabályok vannak azokra nézve, 
kik a' régiségek tárát akarják tanulás végett láto
gatni. — Az egész múzeum'látogatására hétfő, szerda 
és péntek vannak rendelve, kivévén az ünnepeket, 
a' sátoros ünnepek heteit, 's augustus és september 
hónapokat. — 

A'múzeum épülete GreatRussel-streeten(Blooms-
bury) fekszik, 's előbb (1753-ig) Montague-ház 
volt. A' gyűjtemény alapját 's magvát a' nemes és 
tudós sir Hans Sloane tévé le. E' jeles orvos egész 
élete fáradozásának eredményét hazájának ajándé-
kozá; hozzá járult Sir Róbert Cotton könyvtára, 
Harley kézirat-gyűjteménye , III—ik György király 
könyvtára, 's a' világhírű márvány-gyűjtemény, 
mellyet lord Elgin hozott el hazájának, Görögor
szág földét megrabolva. — E'márványok a'múzeum 
legdrágább kincsei, 's a' régi szobrászat legszebb 
remekei, mellyek egykor, Phidias rajzai szerint, a1 

Parthenont ékesítek. Townley és Hamilton római 
régiségekkel, a' hadi szerencse Egyptus óriási em
lékeivel gazdagitá a' muzeumot, hol indus és per-
sopolisi faragványok kiegészítik a' megbecsülhet-
len gyűjteményt, mellyben a' világtörténet fönem-
zeti olly gazdagon képviselvék. — A' múzeum négy
szeg , régi épületét magas téglafal keríti 's rejti el, 
szegletein tornyokat viselve. A' főépület hossza 216 
L, 's magassága 57 1.; oldalszárnyaiban az intézet 
tisztviselői laknak. — Lám, a' gazdag britt múzeum 
igen szerény épületben is elfér, 's ez épületben is 
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büszkesége a' nemzetnek; míg mi sok pénzbe ke 
rült roppant nagy muzeumunk belső szegénységét 
nem tudom mi arczczal mutatjuk meg az utazó an
golnak. — Senki ne értsen úgy , mintha azt akar
nám ezzel mondani, mit sokan mondanak nálunk: hogy 
nem volt még ideje, múzeumra költenünk , mert ez 
csupán fényűzési czikk. Koránt sem! a' muzeumok 
hihetlen befolyást gyakorolnak a' nemzetek kifejté
sére; mert a' honszeretet egyik legfőbb alapja: a' 
multak emlékei, mellyekhez kapcsolvák eszméink 
's rokonérzelmeink őseinkről 's őseink iránt, 's min
den iránt, mi a' jobb ember előtt szent. A' múltkor 
öléből fejlett ki jelenünk9 annak pedig képviselői a' 
nemzeti emlékek. Másik becse a' muzeumoknak, 
miért azok nem csupán fényűzési czikkeknek tekint
hetők, az, hogy a' nép ízlését tisztítják, nemesi
tik, a' szép érzékét élesítik, 's nemes gyönyörködte
tés által az egyéni boldogságot nevelik. Harmadik 
tekintet, hogy a' mügyüjtemények, mig a' nemzet 
dicsőségének 's gazdagságának bizonyságai, anyagi 
jót is eszközölnek, idegen utazók karavánait von
ván a' városba, hol letétetvék. Anglia jobb kamatra 
nem adhatá tökéit, mint mikor az Elgin-márványo-
kat megvette, 's Elgin lord, és segéde, az olasz 
Lusieri, kik a' Parthenon' díszeit letépték, rút rab
lást követtek ugyan el Görögország" régi istenein, 
de Angliának igenis hasznos szolgálatot tettek. Byron, 
nemes boszuságában, átkot monda a' rablókra, kik 
Hellas oltárait 's szent romait éjszakra vivék, 's 
az elenyészett istenségek képeit Anglia ködében 
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ütötték fel: de a' polgárisnlt világ magas művészi 
élvezetben részesül most e' nemes töredékek elött5 

miket eredeti helyökön az elkorcsult nép megbe
csülni nem tudott. 

A' nemzeti képtár (National-Gallery), az őszi 
szünnapok elteltével, oct. 24-ike óta ismét nyitva 
volt. Abba mindenki szabadon, jegy nélkül, 's in
gyen beléphet. A' hét négy első napján (vasárna
pot kivéve) a' nagy közönség-, a' két utolsón pedig 
művészeknek van nyitva. Szünnapok sept. 15-töl 
october közepéig. A' Trafalgarsquaren, Londonnak 
legnépesb, 's a' Cityt és Strandot Westenddel ösz-
szekötö középpontján álló épület görög porticusán 
a' corynthi oszlopzat igen gazdag, a' feljárás pedig 
igen szegény. Az oszlopok közti közök szobrokkai 
vannak kitöltve, 's a' palota fölött ékes csúcsú dom 
emelkedik. Az egész épület hossza 400 1., holott 
mélysége csak 56. — A' gazdag angol nemzetet 
egész 1824-ig méltán sújtotta azon vád, hogy a* 
szép művészetekre nem elég fogékony, mert azon 
évig nem volt nemzeti mügyüjteménye, noha dús 
egyesek sok milliót adnak ki e' czélra. — A' mos
tani új képtár épülete a' Trafalgar-squareon 1838-
ban nyittatott meg, *s első nap már 8000 látogató
nak örült. A' képek nagy része egyesek adakozása 
által vagy aláírás útján szereztetett; az ajándékozó 
nevek közt feltűnnek Holwell Carr Vilmos, ki 36, 
sir George Beaumont, ki 16, lord Farnborough, ki 
16 , Harvey Ollney alezredes, ki 17 drága képet 
ajándékozott a' nemzetnek; az ajándékozók során 
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áll IV-ik György 's IV-ik Vilmos király is, és töb
ben Anglia magas aristocratiájából. Azonban nagy
becsű képek gyűjtése lassan megy. A' képek száma 
ekkorig csak 184, — hetvenhat mestertől, de ezek 
csaknem kivétel nélkül becsesek. Az olasz iskola 
71 képből áll 36 mestertől 's ezek közt Correggiotól 
6, Domenichinótól 4, Raphaeltöl 2, Gvido Renitöl 4, 
Veronese Páltól 2, Titiántól 5, Annibal Caraccitól 8, 
L. Caraccitól 3, Ginlio Romano, And. del Sarto, Tin-
toretto, León. da Vinci, Parmegiano, P. Perugino, 
S. del Piombo, Salvator Rosa, Caravaggio, Gver-
cino, Michel Angelo 's egyebektől egyegy. A' spa
nyol iskola még szegény, csak 4 képpel bír 2 mes
tertől , úgymint hárommal Murillo, egygyel Velas-
queztöl. A' flamand és németalföldi iskolának 37 
képe van 17 mestertől; ezek közt 7 Rubens, 7 Rem
brandt , 4 Van Dyk, 2 Van der Velde, 3 Teniers-
töl. Franczia iskola 29 kép 5 mestertől, ezek közt 
14 a' két Poussintól, 10 Claude Lorraintöl; végre 
az angol iskola 40 képet ad 16 művésztől 's ezek 
közt 7 Hogarth, 3 Lawrence, 9 Reynolds, 4 West, 
1 Wilkie, 1 Kaufman Angelica, 2 Wilson 's a' t. 
A' képek világítását 's elrendezését nem mondhatni 
szerencsésnek, 's az egész képtárt kitünöleg czél-
szerünek. — 

A' nemzeti képtár látogatóinak száma 1826-ban 
százezerét meghaladott, 1827töl 1834-ig 50—90 
ezer közt volt, 1835—1837-ig 110-130 ezer közt; 
mióta pedig az előbbi szűk helyről (Palmal-
lon) mostani tágas tanyájába hozatott a' város kö-
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zéppontján, látogatói száma évenkint fél millió. Eny-
nyi különbséget tesz a' hely, 's nemzeti színhá
zunknak egyik csapása kétség kivül: szennyes és 
külvárosi helyzete. — A' képtár saját biztosság 
(trustee) kormánya alatt áll, mellynek tagjai közt 
Grey, Aberdeen grófok, Sutherland hg., sir Róbert 
Peel 's egyéb igen kitünö férfiak neveit olvashatni. 
— Az elrendezésre semmi gond sincs fordítva, az 
iskolák össze-vissza kevervék egymás mellett a' há
rom teremben; a' bejárás melletti két kisebb szoba 
azonban csaknem kizárólag angol müvekkel van tele. 
— Részletekbe ereszkedni nem engedi itt a' szűk hely, 
lehetlen mégis nem emiitnem Hogarth „divatos há
zasságát" hat képben (113—118-ig), Piombo Se
bestyén' „Lázár feltámadását (1 sz. alatt), Titián* 
„Pásztorok imádását" (4 sz. a.), Michangeló álmát (8 
sz. a.), Correggio* Eccehomóját (15 sz. a.)'s egy kis 
édes szent családját (23 sz. a.), mellyet a' kormány 
3800 fonton vásárlott meg; Rafael' sz. Katalinját 
(168 sz.), mellynek ára 5500 font; a' 84 sz. alatti 
Salvator Rózát, 's 32, 34, 35 alatli Titiánokat, úgy
mint Ganyméd elragadtatását, Vénust és Adonist, *s 
Bachust és Ariadnét, melly utolsónak ára 5000 font 
vala, — ' s a ' t. De midőn ez árakat haliám, lehe
tetlen vala fel nem ébredni bennem a' bús gondo
latnak: váljon mikor lesz nekünk meglehetős kép
tárunk? hol veszünk mi, szegény nép, még aláírás 
útján is 20—40 ezer forintot egy Rafael, Titián 
9s a' t. megszerzésére? mikor fejlik ki csak egy 
West, Reynold, Wilkie is nálunk, mostoha körül-
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menyeink közt? — Markot, kit külföld nevelt, 
külföld táplál, miénknek mondani nevetséges kö
vetelés. Lehetlen vala egyszersmind fájdalommal 
nem emlékezni, hogy a' dús Eszterházyképtár 
Bécsben van, hol fölösleges, és nem Pesten, hol 
kívánatos; használatul idegeneknek, mig a' magyar 
kénytelen utazni menni, hogy egy becsületes képmüt 
lásson. 

Ugyanez épületben van a' kh\ művészeti aca-
demia, és művészek' egyesülete (incorporaled so-
ciety of artists), melly 1765-ban állott fel. Első 
elnöke a' hires sir Joshua Reynolds volt, ki művé
szi érdemiért lovaggá neveztetett, — később West és 
Lawrence is ültek az elnöki széken, 's az utóbbi
nak halála óta 1830-ban sir M. A. Shee. Ez inté
zet czélja a' szép művészetek előmozdítása; 40 első 
rangú művész kormánya alatt ál l , kik a' művészet 
különféle ágaiból vétetvék; ezek közöl évenkint 9 
választatik, kiknek kötelessége sorszerint jelenlenni, 
a' tanulók munkáit vezetni 's vizsgálni's a' t. Ezenkívül 
5 professor van az intézetben, festészet, építészet, 
anatómia, perspectívtan ós szobrászat számára, jelen
leg Howard, Wilkins, Green, Turner és West-
macott urak. — Van végre Angliában egy hatalmas 
társaság „British institution for promoting the fine 
árts", melly évenkint egy rakás szebbnél szebb ké 
pet állit fel közmegtekintésre Anglia nagyjainak 
magány-gyüjteményeiböl, hol sok milliót érő mű
kincsek vannak lerakva a' parkok árnyaiban. — 
Nem mondhatni tehát, hogy az angol nemzet nem 
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lenne fogékony a' szép művészetek iránt, bár maga 
csak kis számmal szült nagy művészeket. Tehetsé
ges iérfiait a' gyakorlati élet 's politika foglalja el, a' 
puritanismus képet nem tűr egyházaiban ; a' nagy 
tehetségek hát ritkán adják magokat művészetre, 's 
az angol festészet, kivéve a' tájképfestést, lágy és 
erőtlen. 

Az Adelaide-Street-Gallery hasznot miilattatás-
sal összekötő tárgyak rakhelye, hol láthatók a' me-
ehaniea legújabb találmányai, a' legújabb minták 's 
o-épek a' természettudomány 's chemia' körébe tar
tozó legérdekesb kísérletek, a' magnetieus, electri-
eus o-alvanicus "s a' t. erők csodálatos működései. 
Az efélékben mindenek fölött gyönyörködő, gya
korlati irányú angol örömest mulat e' termekben, 's 
a' Corpus Jurison kivül keveset tudó magyarnak 
szeme szája eláll. 
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SZÍNHÁZAK, TÖRVÉNYSZÉKEK, JURY. IRO
DALOM. 

Az esteket nagy örömmel töltöm a' Drnrylane és 
Coventgarden színházakban, a' nemzeti dráma tem
plomaiban, Angolhon egyedül classicns színpadai előtt, 
hol Kean , Garrick, Henderson , Kemble, Elliston, 
Siddons lépdeltek, hol csaknem naponkint Shaks-
peare óriási alakjai jelennek meg- előttem, vegyítve 
Byron, Sheridan müveivel, 's mellettök, mint nya
lánkság, még valamelly apró vígjáték, vagy daljá
ték. A'Drnrylane oroszlánya, London mostani Keanje 
's Kembleje, a1 geniális, bár rósz hangú Macready. 
Shakspeare remekeit igy szavalva, igy felfogva 's 
áthatva kell látni, hogy egész nagyságukban mutat
kozzanak. Macready oldalánál igen jelesen műkö
dik Faucit Helén. 'S midőn e'művészeti nemes szel
lemek Shakspeare szerepeiben tűnnek fel: egész 
közönség áhítatosan figyelmez; a' műveltebb rész 
könyv nélkül tudja 's illy alkalommal ismétli a' nagy 
költőt, sokak előtt nyitva fekszik a' könyv 's felvo
nások közt tanultatik. A'comicusok közt első Matthews 
Károly, kitünöleg jó utánozója a' különböző nem
zetek jellemeinek, szóejtéseinek, ki hihetlen ügyes-
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seggel játszik egyszerre több szerepet 's a" nevetni 
szerető közönség kedvencze. 

Egyébiránt a'londoni színházak virágszaka feb
ruártól július végéig tart főképpen, midőn a' ííings-
theaterben (hol a' legolcsóbb földszinti hely 10 sh. 
6 den.) egészen udvarias öltözetben, díszruhában, 
frakkban kell megjelenni. Itt is 9 mint mindenütt 
világszerte, zenekórság van, 's a" divat idegen 
opera látogatását kívánja ; Drurylanebe csak az megy, 
ki az operában páholyt nem talál. De ez itt legalább 
nem bün a' beteg és veszélyben forgó nemzetiség 
ellen, mint nálunk. — Az olasz operán, 's az emii
tett föszinházakon kívül, mellyek az uri világ sa
játjai 's most, seasonon kivül, nem igen valának 
látogatottak, (általában az angol nem különös nagy 
barátja a' színháznak) számos apróbb 's közönsó-
gesb színháza van még Londonnak. Szép és téres 
a' Haymarket-szinház, Websternek igen jeles v e 
zetése alatt; továbbá: az angol opera (North-Wel-
lingtonstreet), St. James-szinház (Kingstreet, St. 
James), Surrey-szinház (Blackfriars-road), Royal 
Victoria-szinház (Waterloo bridge-street) , Sadlers 
Wels (St. Johnstreet-road),Ade!phi (Strand); Royal 
Amphitheatre, (Westminster bridge-road), Olimpic 
theatre (Wych-street), Princes theater (Oxford
street), Strand theatre. City of London theatre, (Nor-
ton-falgate)?, Royal Ficzroy th. (Tottenham-street), 
Clarence th. vagy Panarmonion (Liverpool-street), 
Londonbridge-theater, Milton-street th., Garrick th. 
(Goodmans-fields), 's a' t. összesen több mint 20. 
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mellyek nagy részint csak télen nyittatnak ki, 's a' 
nép számára énekes játékokat, durvább vígjátéko
kat, mascarádokat, testgyakorlatokat 's a't. adnak. 
— Az olasz opera, Drurylane, Coventgarden, Hay-
marketi színház nagy és szép épületek ugyan, de 
London nagysága- 's fényének és az angol nemzet 
dicsőségének meg nem felelök, és csodálni lehet, 
hogy a' büszke aristocrata Westend nem épít magá
nak jó kedvében egy tündérfényü színházat, millyet 
a' világ még nem látott. — Az olasz operát kivé
vén, hol a' páholyülés 14 l/2 sh. 's a' karzat is 5 
shilling , a' többi nagyobb színházakban 5 sh. a' pá
holyszék , 3 sh. a' földszinti hely. Kezdet 7 órakor; 
9 óra után felár van; az előadás éjfélutánig tart. 

Az olasz operaház (Kingstheater) mostani épülete 
a' Haymarketen 1818-ban épült Nash rajza szerint. 
Oszlopos folyosó veszi körül, 's boltok. Homlokát 
a' zene eredetét 's haladását ábrázoló dombormű 
ékesíti Bubbtól. Belseje, a' londoni uri világ gyül-
helye, majdnem olly téresnek mondatik, mint a' 
milanói Scala. A' páholyokban, mellyek drága sző
nyegekkel bevonvák, 6 szék van — 5 sor páholy
ban London fénye tanyáz, a' telivér aristocratia 's a' 
leggazdagabb kereskedő világ; robogó selyem-ruhák
ban, gyöngyözött fürtökkel, gyémánt-fej ékekkel. A' 
páholyokba 900, földszintre 800 's a' karzatra is 800 
személy fér. A' Drurylane, London' legnemzetibb 
színháza, a' régi 's ujabb angol dráma fötanyája, 
melly azonban , a' frivol korszellemnek hódolólag, 
táncz- és daljáték bájaival vegyitetik, — a' Bryd-
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ges-streeten fekszik. A' mostani nehéz épület 1811-
ben épült Wyatt B. rajza szerint. Homlokzata dóriai 
rendű 's 1820-ban hozzá toldott porticusát Shakspeare 
szobra ékesíti. E' tiszteletes színház eredete 1662-böl 
van, midőn I-sö Jakab király Killigrew Tamást felha-
talmazá új szinház-épitésre. Akkor a' király udvari 
szolgái játszottak abban, 's innét van, hogy a' Drury-
lane színészeinek czime ma is: „his majestys servants" 
és a" szinlapokon mindenkor nyomtatva áll: „vívat 
regina." — A'mostani épület azóta már negyedik. A' 
föajtón belépő fényes rotondába ér, honnét a' páholy-
lépcsők felvezetnek; a' földszintre piszkos oldalbejárás 
vezet, mint egyéb londoni színházakban is. A' ház bel
sejét pompás légszeszesilár világítja; a' díszes, de nem 
vidám terem, ha egyebütt kielégítene is, London fényé
hez 's gazdagságához és Shakspeare emlékezetéhez 
mérve sem elég nagy, sem elég szép. Mintegy 3600 
személy ülhet benne, 800 a' földszínen, 1000 a' két 
karzaton. Az emeleti társalgó-terem 86 1. hosszu, az 
alsó teremben Shakspeare, Kean és Kemble szobrai 
állanak. — Coventgarden színház a' Bow-streeten 
fekszik; eredete 1662-böl való, midőn sir W. De-
venant királyi engedelmet nyert építésére. Az 1809-
ben készült mostani épület azóta harmadik. Itt volt 
Kemble működéseinek 's dicsőségének mezeje; most 
az ügyes Matthews Károly (a' híres comiclls, fia) 
és ennek neje Vestris asszony vezetése alatt áll, és 
Shakspeare nagy szerepeit Vandenhoff játsza benne, 
kiszámított hibátlan játékkal, de a' lángész elragadó 
heve nélkül, melly Macready előadásait lelkesíti, 's 

Uti Tárcza. V-dik Füzet. \ \ 
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ezt Anglia 's talán a' világ első élö színészévé emeli. 
— A' Coventgarden-szinház építőmestere Smirke, 
ki Minerva acropolisi templomát utánzá e' szép épü
letben, melly azonban rejtett helyen "s részint kö-
rülépitve levén, hatása jobb részét elveszti. Hom
lokát dóriai porticó 's a' tragoedia és comoedia szob
rai ékesítik Flaxmanntól, és a' régi 's új drámát ábrá
zoló basreliefek. Föbejárása jóniai oszlopokkal 's 
görög lámpákkal díszes, 's szép előteremmel bír, 
mellyben Shakspeare szobra áll Rossitól. Mintegy 
3000 ember fér belé. — A' Haymarket-szinház 
1821-ben nyittatott meg 's már 1702-ben alapult. 
Nash volt építője; szép porticója 6 corynthi oszlo
pon nyugszik. Itt is kitűnő előadások vannak, fs a1 

középosztálynak kedves színháza. — 
Bár mennyire megragadt Macready és Faueit 

kisasszony művészete 's Matthews comicája: még 
jobban érdekelt 's mulattatott azon másik színpad, 
melly törvényszéknek neveztetik, 's mellyet a' nyil
vánosság , a' hallgató közönség élénk részvéte, az 
ünnepélyes, formalitással teljes eljárás, a' paróka 
és köpönyeg, 's az elmés, ékesszóló szóbeli v é 
delem a' legérdekesb drámává alakít. — Oct. 2 6 -
dikán megnyílt a1 londoni középponti bűnvádi törvény
szék (central criminal court), melly Old Bailyben 
tartja üléseit, 's ezért „Old Baily sessions" nevet 
visel. Hatósága Londonra 's Middlesex és Surrey 
grófságok némelly részére terjed ki, '$ üléseit éven-
kint nyolczszor tartja, a' dolgok tömege miatt két 
külön tanácsban. 'S így az ekkorig csak boltban 
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látott kenderszin parókákat most már bírák *s ügy
védek fejein is láthatók. Ezen törvényszék egyik 
senátusában a'fötörvényszék 2 bírája, Erskine és 
Manle lord itélt, de kék selyem-köpönyeges 's arany-
lánczos sheriff's aldermanek'jelenlétében, mertLon-
don-Citynek azon joga van, hogy ha saját szabadon 
választott tisztviselői közöl senki sincs jelen, a'birák 
ítélete érvénytelenné válik. A' másik senátusban a' 
város Recorderje itélt 's oldalánál szinte aldermanek 
ültek. Ezeken kívül egy harmadik új törvényszék 
is működött a' Common Sergeant elölülése alatt. Min
denik senátusban polgárok esküttszéke bíráskodott 
a' tény kérdésében. Az esküttek, kevésbbé fontos 
esetekben csak összedugták fejeiket 's ki sem lépvén 
a' teremből, néhány perez alatt kimondták a' bűnöst 
vagy nem bűnöst. A' Common Sergeant itélö székén 
egy óra alatt három vádlottat is elitéltek. —Fontosabb 
's bonyoltabb esetekben, midőn az esküttek rögtön 
megegyezni nem tudnak, kilépnek a' teremből saját ta
nácskozó szobájukba, hol mindaddig maradnak, 
míg egymást fel nem világosítják 's mindnyájan 
meg nem egyeznek, mert Angliában a' „vétkes" 
szó kimondására mind a' 12 eskütt egyezése kíván
tatik , nem úgy, mint a' Rajna mellett 's Franczia-
országban, hol általános többség elegendő. Ollykor 
megesik, hogy az esküttek, szobájokban, hová 
bezáratnak , megéheznek. — Criminális esetekben 
az esküttek kimondott véleménye rendületlenül áll 's 
a' tárgy új esküttszék elébe nem utasíttathaíik, mint 
polgári ügyekben. A' biró ollykor jól le is hordja az 

1 1 * 
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eskütt polgárokat, 's a' dolgot ujabb megfontolás alá 
bocsátja, de ez mit sem tesz; ok azért ítélnek, a" 
mint józan eszök 's becsületes szivök sugallja, és 
ba ugy látják jónak, ujolag is megmaradnak véle
mény öknél, mellyröl csak istennek, a' csalhatatlan 
bírónak számolnak. — 

Angliában minden fontosabb polgári 's kivétel 
nélkül minden fenyitö perben esküttek ítélik el a' 
tett kérdését. Magok az angolok is átlátják, hogy 
polgári perekben olly emberek ítélete, kik nem tör
vénytudók 's csak természeti józan ész, vagy olly-
kor épen elfogr.lt tekintetek után Ítélnek, gyakran 
tévedhet, 's ezért meg is történik, hogy illy eset
ben, ha a' tévedés igen szembetűnő, a' törvénytudó 
biró, ki az esküttszékben elnököl, új esküttek elébe 
utasítja a" kérdést, sőt ritka esetben harmadszor is. 
De e' dolog árnyoldalait igen szelídíti azon körül
mény, hogy az esküttek, főleg polgári pereknél, 
nagyon hallgatnak a' különben is tisztelt biró véle
ményére , ez által mintegy vezettetik magokat, "s 
önmagok is érezvén e' részbeni gyöngeségüket, örö
mest elfogadják a' bírói értesítést. — Ellenben, min
den angolnak vérré vált véleménye, hogy fenyitö 
perekben 's ollyan ügyekben, hol politikai tekinte
tek 's párlkérdések forganak fen, a' tettkérdést csak 
a' polgárok józan esze, az el nem fogúit 's rögtön 
választott és ezért meg nem vesztegethető népem
berek bizodalmas és a' polgári jogokat féltékenyen 
őrző tanácsa döntheti el úgy, hogy a' közbátor
ságra 's törvényes szabadságra veszély ne szármáz-
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zék, és a' kormány' lehető önkényeskedésének *s 
kormány által nevezett birák kicsapongásának gát 
vettessék. Uly esetben a' legszentebb, legpróbál-
tabb bíró önállásában 's függetlenségében sem volna 
az angol polgárnak teljes bizodalma; magához ha
sonló polgárok ajkiról akarja hallani a' „vétkest," 
kik maholnap hasonló esetben lehetnek, kiknek egy
aránt érdekökben fekszik, hogy a" jó rend 's köz
bátorság fentartassék, 's egyrészről a' valódi bű
nösök bűnhődjenek, más részről a' szabadság biz
tosítékai épen tartassanak, a' hatalom érczkarja 
senkit méltatlanul üldözőbe ne vehessen 's el ne 
nyomhasson. A' jury örökké el fogja ítélni 's bünte
tés alá taszítani a' gyilkost 's tolvajt, kit illyennek 
lenni elismert, el fogja ítélni a' nemtelen rágalma
zót 's garázda sértegetöt, de nem fogja p. o. felség
sértővé bélyegezni azt, ki néhány szabad szót emel a' 
haladás ügye mellett, *s nem rágalmazóvá azt, ki 
a* sajtói nyilvánosság útján a' rósz bírót, a' köte
lességről felejtkezett papot 's ministert megróva. 'S 
ezen régi és biztos garantiát olly féltékenyen őrizi 
az annak becsét mélyen érző angol, hogy inkább 
eltűri a' polgári perekben ollykor bután itélö jury 
botlásait is, mintsem annak eltörlése vagy megszo
rítása által az első lépést megtegye azon lehetség 
felé, hogy egykor fenyítő vagy politikai szagú ügyek
ben se esküttszék Ítéljen. Szentnek tartatik a' sza
bad britt népnél ez öreg, ősi institutio, mint mellyre 
az alkotmány legfőbb, legbeesesb jogát bízta. Szent 
annak jelleme '$ megszenteli és tiszteletessé teszi az 
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egyszerű polgárt, ki vele felruházíafik. És ok ér
zik tisztök magas fontosságát, melly nem kevesebb: 
mint védfalat képezni az önkény 's birói megvesz-
tegetettség ellenében, 's alig van eset, hogy azzal 
visszaéljenek. Ok tudják, hogy a' jury, ha nem 
lenne is tökéletes, mint törvényszéki institutio, bizo
nyosan igen lényeges és fontos, mint politikai insti
tutio , melly az egyszerű polgárt a' bíráskodás fel-
ségi jogában részelteti; tudják, mit a' derékFeuer-
bach mond, hogy: valódi alkotmányos országok
ban, hol t. i. az alkotmány élet és valóság, 's nem 
csupán papirosrongy, az esküttszék lényeges kiegé
szítő része az alkotmánynak, annak zárköve vagy 
méginkább alapköve, mellyel együtt áll vagy ha
nyatlik. — Bővebb értekezésnek e' fontos tárgyról 
nem levén itt helye, fentartom törvényszéki tanul
mányaim bővebb előadását egy külön kimerítő mun
kára. 

Sok órát töltöttem a' Westminster-hali termei
ben, hol novemberrel megnyíltak a' fötörvényszé-
kek ülései, a' fő- és alcancellár széke, 's a' kö
zönséges föbiróságok, úgymint: Queensbench, E x -
ehequer, és Common Pleas. Ez utóbbiak közöl mind
egyikben 5 biró ül, egy elnökkel: a' cancellár 
(Lyndhurst) és alcancellár egyedül ülnek 's ítélnek. 
Az Exchequer birái „báró" nevet viselnek 's elnö
kük „chief báron" — (jelenleg a' veres képű, ke 
vély és visszataszító, egyik szemére fekete kötéssel 
borított Abinger, egyetlen fötörvényszéki biró, kit 
közbizodalom nem kísér, 's kit a' független lapok, 
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különösen a' chartista-ügybeni részrehajló magavi
seleteért, kegyetlenül korholtak, ki azonban, külö
nös ellentétül, egyszersmind igen silány versfaragó, 
ki tetszik magának almanach-dolgozótársi minősé
gében) — a' más két fötörvényszék bíráinak neve: 
„puisne justices," elnökeiké: „chief justice." — A1 

törvényszékeken legtökéletesb nyilvánosság van, az 
ajtók mindenki előtt tárva, semmi poroszló nem eer-
beruskodik azoknál, mint Old-Baily' karzata előtt, 
hol a' belépésért egy shillinget fizettem, a' Citynek 
szűkkeblű kalmári szelleme szerint. A' közönség 
részvéte igen nagy, a' teremek mind tömvék valá-
nak. A' sok száz parókás 's köpönyeges ügyvéd jár 
és kel föl 's alá; parókájuk szolgálván főre valónak, 
hivatalos süveget nem viselnek, mint a' francziák. 
A' szóló ügyvédek beszédében csaknem általánosan 
nagy folyékonyságot, nyugalmat 's erélyt tapasz
taltam, 's újra meggyőződtem, hogy e' nemzetet 
kitűnő szónoki tehetség jellemzi, bár nem olly mér
tékben is, mint a' francziát. A' birák viszonya az 
ügyvédek iránt baráti, testvéri; a' név, mellyel 
ezeket illetik, „íny brother"; beszédmódjuk müveit és 
nyájas, elegendő komolysággal; semmi döíyf, puf-
faszkodás, tekintélyeskedés, minek nyomait csak 
a' hyghtory Lyndhurst 's Abinger arczain találtam. 

Megjegyzem még e' helyen, hogy a' lord can-
cellár hivatalos fizetése 14 ezer font, az első al-
cancelláré 6000, a'más két alcancelláró 5000; a' 
Queens-bench elnökéé 8100, biráié 5000; a' Com-
mon Pleas elnökéé 8000, biráié 5000; az Exche-



168 TÖRVÉNYSZÉKEK. 

queri Chiefbaroné (elnöké) 7000; biráké 5000— 
5500, az Attorney-generálé (kir. fiscusé) 5500 font. 
A' Queens-beneh mostani tiszteletes elnöke: lord 
Denman; a' Common pleasé: sir. N. C. Tindal. Bár-
milly nagyok is e' fizetések: van eset, hogy az 
ügyvédi testület legelőkelőbb tagjai a' birói hivatalt 
el nem fogadják, mert jövedelmeikben alább száll
nának. Az előkelő ügyvédek 10 ezer fontra is jönek 
évenkint. És a' birói fizetésnek azért kell olly ma
gasnak lenni, mert különben nem találkoznék alkal
mas egyén, ki a' birói hivatalt elvállalná. A' birák 
mindenkor a' nagy törvénytudó-testületből nevez
tetnek , 's ők és az ügyvédek egyazon testület tag
jainak , testvéreknek tekintvén magokat 's egymást, 
egészen coordinált helyzetben vannak. A' törvény
székek érdekes chronicái ritkán mutatnak esetet, 
hogy a' biró ezen testvéri helyzetről elfelejtkeznék, 
's ha ollykor akad egy, kit az altum supercilium 
elragad, legkeményebb visszatorlásra talál. A' bí
rákban tökéletes bizodalom van, mert lehetségig 
függetlenek; a' kormány által neveztetnek ugyan, 
de e' kormány a' nemzeti többség kifolyása, 's soha 
többe le nem tétethetök, kivévén, ha a' parlament 
mindkét háza kívánja. Ezen felül a' roppant és kér-
lelhetlen sajtószabadság ostora szünetlenül fejeik 
felett suhog; e* közlelkiismeret folytonosan ébren 
van, melly minden elkövetett bűnre feldobban 's 
vádol és sújt. így p. o. a' Chief-baron, Abinger 
lord azon beszédeért, mellyet utóbbi circuit' alkal
mával Chesterben és Liverpoolban a' chartista-ügy
ben tartott, mellyben tory politikai nézeteket 's a' 
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chartistákat igen gyűlöletes színben festő kifejezé
seket mondott az esküitek előtt, 's megfelejtkezvén 
birói helyzetéről, a' különben is aggodalmas és char
tista-gyűlölő esküttek véleményét lefoglalni igye
kezett, — kegyetlenül megrovaték a' szabadelvű 
lapok által. A' Weekly Despathsban Publicola any-
nyi élességgel 's olly tribunusi erővel mutogatá ki 
's utasitá vissza a' beszédében foglalt részint hazug
ságokat , részint ügyetlenségeket, hogy igen köny-
nyen megfoghatni, mikint illy sajtószabadság osto
rai 9s villámai közt igen nehéz, sőt lehetetlen bitorló 
bírónak lenni. — Ezért elég eset van, hogy a' fő-
törvényszékek, ha szinte a' kormánynak van is pere 
magánossal, szigorúan ragaszkodnak a' törvényhez 
és szokásokhoz, 's ítéletet hoznak a' ministerek el
len,*) sőt néhány évvel ezelőtt Stockdale könyv
nyomtató esetében az alsó házat magát elitélték 's 
500 fontban marasztalták, azon parlamentet, melly-
röl irva van, hogy mindent tehet, csak fiút leány-
nyá nem. Az alsó ház ugyanis, saját nyomtatója 
által, valamelly reportot nyomatott, melly által 
magát Stockdale becsületében sértve érzé, azzal vá
doltatván, hogy aljas és veszélyes munkákat ad ki. 
Stockdale e'miatt rágalmi (libel) pert kezdett a' par
lament nyomtatója ellen. A'nyomtató arra hivatkozott, 
hogy ö neki e' nyomtatás az alsó-ház által levén pa
rancsolva, ö csak eszközként cselekedett. Az alsó
ház Campbellt, az Attorney-generált küldó ki saját 
védelmére 's ez mindent elkövetett, hogy a' házat 

*) Emlékezzünk a' derék Denman viseletére O'Connell ügyébew. 
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felmentesse, de a' Queens-bench' kérlelhetlen birái 
roszalák a' törvényhozó test tettét, kimondák, hogy 
annak egyes polgár becsületét sérteni joga nincs, és 
elmarasztalak 500 font birságba, mellyet a' kincs
tárnak valóban ki is kellé fizetni. 

Kellemes esteket töltvén a' franczia élénkségü, 
igen elmés és lelkes miss Pardoe, 's barátnéja, a' 
mély kék szemű, sötét fürtös mistress L. nyájas kö
rében, volt alkalmunk találkozni fiatal költök- 's mű
vészekkel, kik előtt Vörösmartynk' néhány szép 
költeményét szavalván , nyelvünk bájos zengése 
magasztalva ismertetett el. 'S ti magyarországi 
L—nék! ti nem becsülitek meg e' szent kincset! — 
Miss Pardoe legújabban ismét a' kedvelt 's emléke
zetében hervadatlanul élö magyar földdel foglalko-
dott, Mednyánszky monda- és legenda-gyűjtemé
nyét adván angolul „Hungárián Castle" czim alatt. 
— Angliának nagy költői igen kevesen élnek; 
Wordsworth él, de alig ir; Buhver otthon nem ked
veltetik annyira, mint külföldön; legelső név Anglia' 
irodalmában jelenleg Boz (Charles Dickens), az 
angol humornak e' kimeríthetlen képviselője, kinek 
legújabb munkája amerikai utazásának szüleménye: 
„ A m e r i c a n n o t e s for g e n e r á l c i r c u l a -
t ion ." P i c k w i c k - p a p e r s e i b ö l egy hét alatt 
45000 példány kelt e l , egy ivért 40 fontot kapott. 
0 szerelmi veszteség fájdalmában lett iró , 's azon
nal a' nép kedvencze. — Ez azonban rendkívüli 
eset, 's Angliában az irodalom nem igen tesz valakit 
sem gazdaggá, sem ministerré,miritFrancziaországban. 



XII. 
FASHÍON. OXFORD. UTAZÁS Â  MEGYÉK

BEN. 

Az esti vonallal Oxfordba akarván indulni a' Great-
western vaspályán, mig az indulás ideje érkezett, a' 
Sieclet olvasgattam 's benne néhány mulatságos 
adatot találtam az angol fashion 's londoni arszlánok 
felöl. Azon kedves kis lány otthon, kinek az angol 
speneerke minden lányok közt legjobban áll, bizo
nyosan nem fogja sejteni ezen szivded ruhának ere
detét, vagy űjdon divatba jötte alkalmai. LordSpen-
cer, egyike a'londoni nagyvilág Honjainak, kiket 
a' kisebb állatok itt is esztelenül 's vakon szoktak 
majmolni, szerelmi viszonyban élvén bizonyos la-
dyval, ki nem tartozott az angol Locretiák sorába, 
egykor, midőn épen aranyszínű fürtéivel játszott, 
a' legkellemetlenebb vendég t. i. a' neveletlen férj 
által lépetett meg. Illy esetben a' hidegen számító 
józan okosság szaladást parancsolván, Spencer úrfi 
is inkább ezt választá, mint a' lovagiasb, de ké 
nyelmet zavaró párviadalt, vagy épen a' nagyon 
is polgárias fizetést, leugrott hát az ablakon és 
semmi egyéb baja nem lön, mint hogy felső ruhája 
szárnya leszakad!. Ö azonban ezzel mit sem gondol-
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ván, söt ez állapotot hiúságának hízelgő győzelmi 
trophaeumul tekintvén, másnap illy megkurtitott ru
hában lovaglott a' Hydeparkban. A' piperköezsereg 
azonnal megragadá az újságot, 's a' ruha e' neme 
divatba jött és Spencernek neveztetett. — Egy má
sik lion kíin lovagolván Greenwiehben, rögtön zá
poreső elöl az invalidus-házba menekült, 's ott egy 
szögletben dideregve várta a' jobb időt. Egy jószivü 
rokkant vitéz megszánván a' fázó diákot, idomtalan 
szürke kabátját ráadá 's érte aranyakat kapott. Az 
arszlán, az invalidus idomtalan szürke kabátjában 
belovaglott a' városba, 's a' rósz szabású, nehéz, 
szürke felöltök azonnal divatba jöttek. Csak divatba 
jöni nehéz; ki egyszer thrónon ül, korlátlan zsar
noki hatalmat gyakorol e' ragyogó, hiú fényvilág
ban , Willis- és Argylesroomsban , a' Hydepark 
utain, Very ebédlőjében, az epsomi lóversenyen. 
Mióta a' királyné, e' nap, ki után 's melly felé min
den virág forog, Scótiában volt: a' scót divat, szí
nek, koczkás szövetek általánosan uralkodók lőnek. 
A' divat világában nincs józan ész, nincs elv, itt 
csupán vak eset és szeszély uralkodik, melly gyak
ran a' legnevetségesb dőreségeket, legizetlenebb 
formákat emeli thrónra, tekintet nélkül a' szépség 
általános szabályaira, kényelemre, hasznosságra. 
Hogy jöhettek volna különben divatba abroncsos 
szoknyák, hegyes csizmák, frakkok, és kis karimás 
kalapok ? 

Milly vidító tekintet az angol földmivelö megyék
ben, e' zöld ország kertjei közt utazni! jobbra balra 



OXFORD. 173 

csinos megyei lakok, egymásután következő foly
tonos ház és major, park és kert. A' nagyvárosi 
fény és velejáró nyomor, a' gyárak gőze 's füstje 
eltűnt, de a'jóllétnek örvendetes nyomai minden
felé. A' kunyhók tiszla, jó állapotban vannak: min
den ember, kivel találkozánk, jól öltözve; söt ma
gok az állatok is boldogoknak látszanak a' csinos 
istállókban *s dús zöld legelökön. — Anglia olly 
szép, nem a' természettől, hanem emberi kéz mü
velése által! 

Elindultunk a' nagy nyugoti vasúton Oxford felé, 
hová Christmas úr, L—né kedvencz papja, oxfordi 
növendék, ajánló levelekkel látott el. Útban esik 
a" windsori állomás és Reading. Az oxfordi utasok 
leszálló helye Steventon, honnét Addingtonon, Berk
shire főhelyén keresztül, melly kicsiny városka létére 
gázzal vala tetötül talpig tündöklő, egy óra alatt 
Oxfordba ragadt a' négy paripa. Ott valánk a' col-
legeok kísértetes, várfogas faltömegei, csonka és 
hegyes tornyai, kápolnái közt, a' Highstreeten, An
gyal fogadóban, szemközt a' Queenseollege, tor
nyaival. Az egészen csodahatású ósági szellem leng; 
e' repkény-ölelte régi tornyok, e' várfogas falak, e' 
hallgatag kolostori folyosók már emlékeztetnek a' 
penészes iskolai rendszerre, melly távol van az élettől, 
's az aristocraticus toryjellemre, melly itt uralko
dik. A' XíV-ik század kellő közepén vagyunk, csak
hogy a' hosszúkás ablakokon pánczélos lovagok helyt 
mindenféle szinti köpönyeges, infulás diákok néz
nek ki. 
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Octobcr végnapját e' protestáns kolostorok sö
tét, de borostyánnal ölelt, 's a' környező udvarok 
és parkok, az ezekben emelkedő druidi szent töl
gyek halhatatlan zöldével gyönyörű ellentétet képező 
ó falai közt töltök el. A' Madelaine-eollege' fellowjai 
(alumnusai) egyikéhez, reverend Mosleyhez, le
vén ajánlva, ezen szíves és ártatlan tekintetű r e 
formátus barát által elvezetteténk a' 24 oxfordi col
lege' nagy részébe. 

A' collegeok 's ezen oxfordi és éhez egészen 
hasonló cambridgei rendszer megértésére az a' ve 
zéreszme , hogy ezen collegeok nem egyenesen 
oktató, hanem vallásos alapítványok, 's azért a1 

helybeli egyetemmel szoros összeköttetésben nincse
nek is. Különböző collegiumoknak különböző sza
bályaik, tagszámuk 's jövedelmeik vannak; birtokuk 
's jövedelmük forrása leginkább földben áll, 's a' 
gazdagabb collegiumokban egy fellow jövedelme 
rámegy 4—600 fontra is. E'fellowk (kiknek száma 
egy-egy collegeban 12—70) képezik 's igazgatják 
a' collegiumot, szabályok szerint választatnak, és 
magok közöl ismét egy főt választanak. Gyakran 
változnak, mert egyházi személyekké kellvén len-
niök, 's nem levén szabad házasodniok, sokan ki
lépnek az életbe, mások ismét a' college' rendelke
zése alatt álló papságot 's egyéb hivatalt fogadnak 
el. Az alapítványi iskolások az alaptörvények által 
kitűzött körből választatnak, 's némelly collegeok
ban idővel fellowk lesznek. Mind a' fellowk, mind 
az alapítványi iskolások alapszabályilag parancsolt 
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úszó szárnyas köpönyegekben 's infulákban járnak, 
's némelly collegeokban igen sokat ülnek a' kápol
nában 's imádkoznak és énekelnek. Az alapítványi 
iskolásokon kivül vannak független tanulók, több
nyire úrfiak is, kik fellowk, mint a' collegillmi e i_ 
nök által melléjök rendelt tutorok, felügyelete alatt 
állanak. Ezeknek évi itt lakása, étkezése 's tanulása 
legalább is 100 fontba kerül. A' collegeokban e' 
tutorok által, azon előkészületi tudományok (vallás 
római és görög classicusok,'s mathematika) taníttatnak 
mellyek angol vélemény szerint a' gentlemani neve
lésre általánosan szükségesek; történet, philosophia 
státustudományok pedig nem taníttatnak, kivévén a' 
mennyire a' holt nyelvű clasicusokból töredékesen 
's tökéletlenül meríthetök. — Ezen előkészületi 
tanulmányokat 6—8 terminus alatt (egy évben 4 
terminus van, de a' melly az évnek csak feleré
szét foglalja el) elvégezvén az ifjú, kis és nem ne
héz vizsgálaton (little go) megy keresztül 'g lesz 
„bachelor of árts" — későbben, meghatározott idö 
— három év — elteltével, miből azonban csak egy 
évet kell helyben tölteni, „master of árts." E' gT&„ 
dusokról 's az egész collegiumi nevelési rendszer
ről, a' conservatismus ezen penészes bölcsőjéről 's 
azért a' reformerek folytonos megtámadásainak méltó 
tárgyáról, bő értesítést ad Macculloch' statisticája. 

Egész Oxford hemzseg e' köpönyeges és infulás 
fellowk, demi-fellowk és iskolások seregeitől; a' 
kis város nagy részint ezek után él, 's köfészkeik, 
a' nagyszerű, tornyos, méltóságos épületek aristo-
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craticus gőggel 's uralkodva állanak a' szerény, 
apró polgárházak közt. Mi bővebben a' Maclelaine-
Christchurch- és University eollegeokat vizsgáltuk 
meg. — Legnagyobb 's legpompásabb a' Christchurch, 
főképen nagy családbeli úrfiak tanyája fellowk 
nélkül; ennek van leggazdagabb egyháza, van to
vábbá saját könyv- 's képtára, ez utóbbi néhány 
Caracci, Domenichino, Giotto és Cinabueval 's 
Rafael kézrajzaival, de többnyire csak másolatok
kal ; nagy teremében, hol a' tagok és tanulók ebé
delnek , az itt nevekedett nevezetes férfiak arczké-
pei függenek, többek közt Canning és Locke; lép
csőzete gyönyörű mii. — Megnéztük az egyetem 
két könyvtárát, mellyékben Corks ur, fellow's könyv
tárnok , vala vezetőnk; a' 'hires Bodley-könyvtárt, 
drága régiségei, kéziratai 's incunabulumival, me-
xicói, indus, persa irományaival; különösen becses 
része az , mellyet Douce hagyott az egyetemnek, 
kinek könyv- 's főleg kézirattára megér 40 ezer 
fontot. Van a' Bodley-könyvtárnak képgyűjtemé
nye is , az alapítók arczképeivel, azon hajó fájából 
készült székkel, mellyen Drake Ferencz az első 
burgonyát hozta Amerikából,'s a'legszebb görög épü
letek mintáival. Legnagyobb érdekkel néztem azon
ban Erzsébet királyné 9s a' szép Stuart Mária, úgy 
szinte Columbus, Buiieigh, *s a' scót hösné Macdo-
nald Flóra hü arczképeit, Pembroke gróf szobrát, 
's az „indulatokat" Shalkentöl. Stuart Mária gyö
nyörű arczképe, melly előtt megérthetni Mortimer' 
őrültségét, Zuclieri ecsetétől van. — A' másik Rad-
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elifF-féle könyvtárban főleg orvosi könyvek vannak; 
épülete , basilicaszerü alakjával , igen feltűnő 's 
Oxford egyik föéke. 

A' szép ószerüMadelaine-collegeben ebédeltünk, 
jószívű fellowk társaságában, 's elmondhatjuk, hogy 
láttunk calvinista barátokat. Ezen collegium a' leg
vallásosabb , mert alapítványa szerint a' felowknak 
kötelességök naponkint kétszer (diligentia' idején 
négyszer) a' kápolnában teljes díszruhában, úgy
mint infulásan 's fehér, de a' grádusokhoz képest 
különféle szinü csíkos köpönyegekben megjelenni 
9s énekelni, 's benne egyéb iskola nincs is, mint a' 
demi-fellowk 's az éneklő gyermekek számára. Ebéd 
előtt 's után diák imádságot mondanak. Az ebédte
rem pompás, ószerü hely; a'felső asztalnál esznek 
a' fellowk, az alsóbbaknál a' demi-fellowk, (scho-
lars) és éneklő ifjak (choristers). — A' jó étel 
ital, kényelmes lakás 's ruházat, mellyet az ala
pítvány nyújt, bizonyos feltételek- 's szabályok
hoz levén kötve, természetes, hogy a' régi szer
tartás 's életmód, ceremóniák 's kötelességek szá
zadok után is fenmaradtak, gúnyul a' jelenkornak. 
— A' szép parkban, melly az épületet környezi, 
Addison sétája nevezetes, ki ez árnyak alatt növe
kedett. — Milly felséges fészkei a' szemlélődésnek, 
az andalgásnak! mi gyönyörű melancholicus tanyák! 
sötét falaikkal, miket repkény zöldje futott be; 
kriptaszerü, zengzetes folyosóikkal, hol a' lépés 
viszhangja kisértetileg üldöz; zöld gyeppel a' csön
des udvarokon, százados terepélyes fákkal a' téres 
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kertekben! — csoda-e, ha a' lélek elveszti rugó-
konyságát, %s carthausi természetet ölt magára , ha 
a' költői álmadozás borongó ködeibe merülve a' szilaj 
külvilág, a' robogva 9s zúgva repülő reform' zajá
tól visszariad, 's illy környezetben conservatív 
irányú lesz, 's küldöttjei által a' parlamenten a' leg-
tulzóbb tory-elveket képviselteti ? — 

Este 7 órakor hagytuk el ez érdekes, csodála
tos fészkeket, 's Londonba jövénk hálni, melly fe
lett a' légszesz-világitás tíizrózsája tündériesen ra 
gyogott. Remete hajlékokból átléptünk a' legnagyobb 
városi zaj közepébe, az élet lármás iskolájába. 



XIIL 

GYÁRVÁROSOK. BIRMINGHAM. MANCHES
TER. BOLTON. NÉPGYŰLÉS. CHARTISTÁK. 

Délben indulánk el az euston-grovei állomásról a' 
nagy éjszaki vasúton Birmingham felé, 's a' 114 
angol mérföldnyi utat mintegy 5 óra alatt megfut
ván, ebéd (nálunk ozsonna)-idöre a' füst- és gözfel-
legbe burkolt nagy gyárvárosba értünk. — 

Igen ékes dóriai porticus vezet a' vasútra. Ál
talában a' vasút-hivatalok épületei 's indulási helyei 
Angolhon nagy városaiban szilárd 's ékes építés re
mekei. A' birminghami vasút elég drágás (második 
hely ára Londontól Birminghamig egy font), mi azon
ban nem csoda , mert igen sok rajta a' tunnel 's 
viaduct. Majd kivájt bérezek alatt, majd ismét fe
dett csatornák fölött ragadtatánk a' vihar szárnyá
nak sebességével, 's a'robaj mindennemű hangjai 
verdesek füleinket, mellyek halló érzéke egészen 
eltompult. Nevezetesb városok, mellyeket e1 vasút 
vagy egészen érint, vagy állomások által, mellyek-
röl jól rendezett omnibusok viszik helyre az utast: 
Watford (Hertshire) 's közel hozzá Cashiobury-park 
az Essex és Grove-park, a' Clarendon grófcsalád 
tulajdona; Berkhamstead (Hertshire) 's közelében 

12* 
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Ashridgc-park Bridgewater grófné lakása; Tring, 
(Hertshire), mi melleit van a' cheltenhami és oxfordi 
vasút összeköttetése a' birminghamival; Aylesbury 
(Buckshire) a' vasúttól balra, melly a' parlamentbe 
egy tagot küld , 's közel hozzá Hartwell vár , hol 
XVIII-ik Lajos sok évig lakott; Buckingham (Buck
shire) az Ouse vize mellett, a' vasúttól balra, 
melly 2 tagot küld; közel hozzá Stowe, Bucking
ham herczeg fényes lakhelye; Towcesternél (Nort-
hampton-shire) van Easton-Neston, Pomfret gróf 
lakása , innét visz az út jobbra a' közelesö 
Northamptonba, hasonnevű megye főhelyébe, melly-
nek 15 ezer lakosa 's a' parlamenten 2 képvise
lője van ; Daventry (Northampton-shire); Co-
ventry (Warwickshire) 27 ezer lakossal 's 2 tag
gal ; innét visz az út balra Warwickba, hasonnevű 
shire fővárosába; Meridennél megy el a' vasút egy 
ága éjszaknak Derby felé egész Leedsig. Közelgénk 
a" gyárkerülethez; 's hová lett a' vidám, zöld Anglia ? 
— füstölő *s tűzokádó kémények' óriás ezredei, égett 
kopár föld, szomorú fényű salak, kőszén-gőz, 
Cyclops-tanya! 's ott valánk a' piszkos, roppant 
Birminghamban. — A' london-birminghami vasúton 
számos tunnel (hegyalatti átmetszés) van, első Prim-
rose-hillnél, mellynek hossza 1250 verge: majd a' 
Brent folyó alatt; Cashiobury-parkon túl ismét egy 
igen nagy, mellynek hossza 1 angol mérföld 70 
verges; Great Berkhamsteadnél, Leighton Buzzard 
állomáson túl, Weedonnál, Kilsbynél, Bechwood-
nál ismét tűnnélek, 's köztök a' kilsbyi 1 8 / 4 mfd hosz-
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szu, a' lobbi csak 3 — 500 verges; ezenkívül a' lon-
don-birminghami nagy csatorna 's Gade, Ouse, Avon, 
Low, Blythe, Colé, 's egyéb folyók és az oxford-
coventryi csatorna felett nagyszerű hidak 's viaduc-
tusok vezetnek. E' roppant mü, mellynek kivitelére 
Anglia vállalkozó szelleme, tudománya 's gazdag
sága kellett, eléggé mutatja e' kevély sziget nagy
szerűségét. A' szokatlan utasnak haja borzad 's bőre 
borsózik e' sötét hosszú üregekben, mellyeket em
beri tudomány 's merészség sziklatömegek alá fúrt, 
miken keresztül vérfagylaló zúgással rohan a' tüzes 
lidércz; a' társalkodás megszűnik, 9s midőn a' vonat 
ismét kiér isten szabad levegőjére, nagyot lélekzik 
a'megkönnyebbült kebel. Igen kellemetlen érzést okoz 
még a' szemközt jövő gözkocsik rohanása; mintegy 
rémes álom; az alakok bizonytalan szinvegyületbe 
olvadnak össze; megriadtál, de félni nincs időd, 
mert mielőtt tisztán eszmélhetél, a' kisértet már el
zúgott melletted. 

Birmingham ege a' gyárkémények örök gőzeitől 
sárga fekete 's e' kellemetlen burokból a' legszebb 
tavaszi napon sem fejlik ki. Warwickshireben fek
szik 27 órányira Londontól, a' Wolwerhampton és 
Wedesbourgh közti szénbányás síkon, a' legridegebb 
vidéken, melly iszonyú terméketlenség arczát viseli, 
's fekete porral lepi az utazó bőrét. Azonban e' 
,,cyclops-mezeia fekvésnek köszöni gazdagságát; eb
ből veszi a' hatalmas rugót, melly erőmüveinek 
életet 's mozgást ad, t. i. a' széngözt. — Vidékén 
számos csatorna egyesül, melly a' földmivelö me-
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gyek termékeit kebelébe hordja, 's gyártmányait 
kiviszi. — Mióta John Taylor a' gyáripart megalapitá 
falai közt, roppant arányban növekedett, népese
dett 's gazdagodott. Lakosai száma Spackman 1842-
diki statistikai táblái szerint 138187, de vidéké
vel együtt rá mehet 150 ezerre. Százados hírüvas-
és aczél-gyárai láták el a' franczia háború alatt egész 
Európát fegyverrel; havonkint 15000 darab puskát 
szolgáltatott , 's innét kezdődik nagyobbszerü gaz
dagsága. Béke idején pedig, mint Bürke nevezé, 
„bábjátéktára Európának." Főképen apró aczél és 
vas , aranyzott 's ezüstözött czikkecskék , kések, 
aczéltollak, ollók , tök, fegyverek 's házi szerek 
(quincaillerie) készülnek gyáraiban, minden héten 
4000 millió varrótű 's évenkint 115 millió aczél-
irótoll. A' boltok rakvák ezekkel, és manchesteri 
pamut, sheffieldi aczól-árúkkal. Az óriási gyáriparos 
falu csak a' parlament-reform óta lett város 's küld 
2 tagot az alsóházba. 

A' Royal hotelbe szálltunk, *s lenyelvén egy darab 
félnyers ökröt 's kemény puddingot, sürü eső daczára 
is megtettük sétánkat a' városon, mellynek csak 
föutczái vannak járdákkal ellátva. Első benyomás, 
mellyet Birmingham tön reám, az vala, mintha e' 
rengeteg 's Londonhoz képest paraszt város, Anglia' 
Kecskemétje vagy Debreczenje volna, mi azonban 
nem azt teszi, mintha itt is apró nádas tűzfészkek 
volnának a' házak, mert itt iszonyú nagy, kopasz, 
magas, ízetlen, unalmas, vörösbarna tégla-épületek 
vannak. miket nem izlés, nem is kényelem, hanem 
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szükség's takarékosság- épített. Az angol nagy gyár
városok épitésmódja mind hasonló; szennyes rak-
helyek 's gyárok tömegei égbenyúló kéményekkel, 
mellyek e' prózai világ füstös obeliszkjei 's pyrami-
sai; a' nagy gyárak (works) körül apró, vörös 
tégla-házikók, mellyekben 's mellyek alatt éhség
gel küzdő rongyos napszámoscsaládok tengenek 
búban, nyomorban 's égettbor-mámorban, mig gyár-
uraik úgy élnek, mint legdúsabb mágnásaink 's 
fényes kerti házaikban felejtik a' kémények gőzös 
levegőjét, mellyben jóllétük virágai nyílnak, cse
kély bérért dolgozó félrabszolgák keserves izzad-
ság-csöppein felnőve, könyeivel táplálva. — Ok, 
ha tetszik, a' párisi opera szépségei közöl válasz
tanak szultánnöket háremökbe, vagy az olasz ég 
gyönyöreit élvezik, Schweiz' virányait tapossák, 
London fényclubbjaiban dőzsölnek, parkjaik ár
nyaibanpihennek: de a' szegény munkás nép, ezen 
eleven, érző 's lehelő gépsereg, ha szigorú felügye
lői korholását unva, munka-lankadtan, a' fojtó le
vegőtől fuladozva, füst-, korom- 's izzadságtól szeny-
nyesen kimenekszik a' gyárok tompítva-zúgó gép
zaja közöl, ismét csak egészségtelen lyukakban ke 
res nyugalmat, hol reá éhes, beteg gyermek sír, 
hol szoba, konyha, ól, mind együtt van, ' shol , ha 
a' rekedt gőzben elaludt, vagy búját kábitó szesz
szel elaltatta is , másnap ismét csak hasonló nyo
morra ébred. 

Midőn azonban a" nagyobb utczákra érvén, a" 
boltok légszeszfénye élőmbe ragyogott 's a' tündér-
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fényű rakhelyekben a' helybeli és szomszéd helyekbeli 
gyáripar terményeinek tömérdek gazdagságát látám: 
az első benyomás, mintha t. i. Birmingham Anglia Kecs
kemétje volna, megváltozott. A' gyárvárosok untató, 
egyforma alakú utczasorai közt, a'közönséges lakhá
zak 's piszkos rakhelyek tömegében igen szép 's nemes 
kivételt tesznek a'középületek, mellyek többnyire osz
lopos görög vagy igen ékes és tiszta angolgóth müvek; 
illyenek az egyházak, a'városház, múzeum, isko
lák , vásárház, börze, bank, ispotályok. — Köz
épületeiket igen szeretik az angolok görög ízlésben 
épitni, minek csak az a' haszna, hogy a' nézőnek 
eszébe kell jutni, mikint igen nagy tévedés, vala
mit éghajlat és természet ellen erőltetni akarni, — 
mikint az építészetnek öszhangzásban kell lenni a' 
climával 's nemzeti szokásokkal, hogy bizonyos meg
határozott helyen 's viszonyok közt szépnek mon
dathassák. A' görög nyilt épitésmód, a' karcsú osz
lopok, a' nemes egyszerűség nem illik e' hideg, 
esős, gőzös éghajlat alá, 's a' harmónia csakhamar 
semmivé lesz az időjárás 's nedvességokozta fekete 
foltok által, miket a' góth építészet gazdag, virágos 
alakjai könnyebben eltűrnek. 

Épen szombat levén, a' gyárokban heti nap-
Számját kikapott gyármunkás nép ezrenkint tolongott 
az utczákon, tereken, boltok körül, különösen a' 
nagy vásárházban. A' mindenfélét áruló suhanczok 
pokolbeli örült lármát csaptak, 's a' gyümölcsöt, 
halat, beretvát, késeket kínálók orditásaihoz v e 
gyült a' politikai 's mulattató lapok árulóinak tudá-



BIRMINGHAM. 185 

kosabb lármája. Egy siheder, a' világ* legfontosabb 
pofájával, versekben dicséré csizmakenöcsét, melly-
nek fénye előtt a' nap elszégyenli magát, 's meg
lepő ékesszólási tehetséget árult el , melly félig 
halálra nevettetett. — Azonban a' szennyes ron
gyos nép sáppadt tekintete, a' sok koldus, az ut-
czaközépen alamizsnáért éneklő családok csakhamar 
komolyabb eszméletekre birtak. A' napszámosok 
közti forrongást nagy részben elnyomták ugyan már 
's az éhség sokakat, a' chartistaszónokok minden 
erőlködése daczára is, munkára visszamenni kénysze-
rített: de azért még épen nem vala teljes nyuga
lom. Sok ezer munkás még folyvást teljes tespedés-
ben volt, hogy a' bérfölemelést illy módon csikar
hassák ki gyáruraiktól. A' kormány utóbbi szigorú 
rendeletei megtiltottak minden chartista-gyűlést, mint 
jelen körülmények közt törvénytelent (?) — 9s így 
illyet nem is láthatánk — de a' falak teli raggatvák 
panaszos felszólalásokkal 's állhatatosságra intő szó
zatokkal a' napszámosok, 's engesztelő és felvilá
gosító hirdetésekkel a' gyárurak részéről. Legna
gyobb nyilvánossággal vitetik a' jelenkornak e' nagy 
pöre, 's a' feleselések az utcza-szökletekre ragasztat
nak. A' kibékülés azonban igen hihetetlen, 's az íté
let kétségen kivül vérbetükkel fog a' türelemvesztö 
fél által megíratni. — 

Vasárnap levén, ájtatos heverés napja volt, 's 
a'templomok méhköpükként ereszték a'népet Egész 
Angliában, de főkép a' gyárkerületben, igen sok
féle vallásos secta van, mellyek teljes szabadsággal 
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gyakorolják saját isteni tiszteletjöket: quakerek, 
methodisták, presbyteriánusok, independensek, ' sa ' t . 
Kinek tetszik, el kezd papolni 's vallást alkot, ha 
követökre talál, 's mindaddig szabadon papolhat, 
míg általa a' társasági közrend 's béke zavarva 
nincs. — Járván az utezákon, tenger néppel találko-
zánk, de bajusz és szakáll miatt igen keveset szenved
tünk; itt-ott egy két csintalan gyermek nevetett 's 
kiáltott „ jew"- t utánunk, noha itt már középszivé
ben valánk ó Angliának 's olly helyen, hol nem jár 
csoportosan a' szárazföldi idegen. — 

Tiz óra után tovább repültünk a' vasúton Man
chester, a' pamut-gyáripar föfészke felé. Egész út
ban esö vidék el van hintve vörös tégla-gyárépü
letekkel , füstölgő toronymagas kéményekkel; a' 
vidék rút, parkok itt ritkák, 's a' földet szépitö mü
velés csak mellékes dolog. Útban esett Wolwer-
hampton (StaíTordshire) 25000 lakos-'s 2 taggal; 
StaíTord hasonnevű megye fővárosa 7000 lakos-
's 2 taggal, Newcastle underLyne 8000 lakos-, Mac-
lesfield (Cheshire) 23000 lakos, 2 taggal; Stock-
port (Cheshire) 25000 lakos, 2 taggal; mindezek 
gyárvárosok, hasonló jellemmel'sarczulattal. — E ' 
nagy és népes vasút Birminghamtói Manchesterig 
1837. júliusán nyittatott meg. A' roppant ipari 's ke 
reskedési közlekedés, melly e' helyeken forr és 
pezseg, nem elégedhetett meg a' világ legjobb or
szágijaival, hanem a' leggyorsabb 's legolcsóbb köz
lekedési eszközt, a' vasútat is szükségessé tévé. 
Ez ugyan igen hasznos és kellemes a' kereskedő-
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iiek, ki ideje kincsével gazdálkodik, de a' tapasz
talásért *s gyönyörért utazónak csaknem egészen 
haszontalan utazás-nem, mert e' nyilsebességben 
alig marad ideje a' vidékek általános jellemét némi
leg felfogni, részletes szépségeken kéjelegni pedig 
épen nem. Ha azonban Londonból Liverpoolba (210 
angol mérföldnyi út) 10—12 óra alatt elérhetni nem 
lehetne, ha a' közlekedés állapota még most is ott 
állana, a' hol 1807-ben, midőn nagy utazási tö 
kélyül hirdetek, hogy a' gyorskocsi Londonból Yorkba 
4 nap alatt elérkezik , holott most a' közönséges 
gyorskocsik is kényelmesen elvégzik ez utat 24 óra 
alatt — ügy évek kellenének a' föld akkora részé
nek befutására, mennyit most hónapok alatt jártunk 
meg. — A* gyorskocsik-'s vasutakon kivül számos 
csatorna könnyíti a' közlekedést, mellyeknek ága
zatai mindenkor valamelly nagy kereskedö-város 
körül futnak össze. E' csatornák többnyire keske
nyek, nem egyebek, mint olcsó szállításra készült 
vizútak, minden költségszaporitó pompa's czifra-
ság nélkül, mert nyereségre számoló magányosok 
egyesületei által építtettek, de elég mélyek 's czél-
szerüek. Sok helyütt azonban utak 's vasutak fe
lett merész aquaeductusokon keresztül vezettetnek. 
— Mikor metszik illy életerek keresztül a' holt al
földet? Bánátot a'Béga-csatorna, Bácsot a 'Ferencz-
csatorna segített gazdaggá tenni, mégis ekkorig 
csak e' kettőre szorul nálunk az egész csatorna-
statistica, hacsak az alföldi utak híg sarát jó ned
ves és locsos tavaszok- 's őszökön csatornákul nem 
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használjuk. — Ezen angol belföldi vizi közlejkedés 
főpontjai Londonon kívül Birmingham 9 Manchester, 
Liverpool, Bristol és Hull. — A' vasutak közt, 
mellyek most Londont Anglia' majd minden neve
zetes!) városával 's ezeket egymás közt összekötik, 
úgyhogy most vasúton lehet menni nyugot felé Lon
donból Brightonba, Bristol- és Exeterbe, Southamp-
tonba9és éjszak felé Birmingham-,Manchester-,Liver-
poolon keresztül egész Lancasterig 's ismét Derby 
és Leeds felé Yorkig, innét Newcastleig és Carlisle 
felé Maryportig, keletéjszakra pedig Norwieh felé 
Yarmouthig (most már dél felé Doverig is) — leg
első vala a' Carlisle környéki , ezt követé a' 
newcastlei 's a' t. 

Kevesebb mint 5 óra alatt beérkeztünk a' Lon
dontól több mint 180 's Birminghamtói mintegy 70 
mérföldnyire fekvő óriási Manchesterbe, melly Ang
liának első gyáriparos, 's nagyságra és népességre 
nézve London után második városa. Spackman sze
rint a' hozzá tartozó Salforddal együtt 262,136 la
kosa van; mégis a' reform előtt épen nem volt, most 
is csak 2 tag által van képviselve. A' Royal-hotelbe 
szálltunk, mellyMoseley-utcza szögletén fekszik a' 
nagy ispotály mellett, minek megvilágított órája az 
esti ködben teljes holdvilághoz hasonlított. Manches
ter épületei, kivévén a' szép , többnyíre görög íz
lésű és oszlopos középületeket, mellyek az örökké
valóságnak vannak épitve, hasonlók a"5 birminghami 
unalmas házsorokhoz; az utczák egyenesek és szé
lesek, részint jól kövezettek, részint sárosok és lóg-
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szesszel világítottak. Az angol még kisebb váro
sokban, söt itt-ott falukban is, az utolsó sajtos és bur
gonyás bolt is csillagoknál fényesb légszeszszel van 
világítva , honnét következik, hogy ezen városok 
estenkint sokkal szebbek, mint nappal, midőn a' füs
tös, sötét, kopasz falak jobban feltűnők. A' szomorú 
arczulatu gyárházak, mellyek közöl többön 300—600 
ablak is van, estenkint légszeszszel világítva, tün
dérpalotáknak látszanak. 

A' falakon felszólításokat olvasánk a' napszámo
sokhoz, hogy ne menjenek dolgozni, mig csak e l 
nyomóik, a' gyárurak, az 1842-iki jan. 1-söi bért 
meg nem adják. Még most is iszonyú sok nép van 
munka 's kenyér nélkül, mert a' gyárurak közöl 
csak igen kevesen hagyták magokat szükség vagy 
jószív által rá biratni, hogy nagyobb bért adjanak, 
a' chartista-szónokok pedig mindent elkövetnek, hogy 
a' munkás népet daczos tespedésében (starvation) 
megtartsák. A' toryk minden orvoslást a' nép vallá
sos nevelésétől 's erkölcsi gyógyszerektől várnak 
erre nézve, 's orgánjaik e' tant hirdetik (nevetsé
ges álmadozás!), a' whigek pedig a'kereskedés eme
lésétől , melly a' gyárurakat képesekké tegye na
gyobb napszámot adni 's több munkást foglalkodtatni, 
mit most saját káruk nélkül, mellyre őket kényszeritni 
igazságtalan és lehetetlen, nem tehetnek; továbbá 
a' gabnatörvények eltörlésétől 's így physikai jól
léttől. Mihelyt a' nép kenyér- 's ruhaböségben lesz5 

eszébe sem jut charterért kiabálni; most csak azért 
sürgeti azt, mert, miután sem tory,sem whyg, sem 
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isten sem ember nem könyörül sorsán *s enyhíti éhsé
gét, egyedüli módnak, magán segíteni, a' chartert látja. 
— Ezt hirdetik a' reformer lapok. De a' ki szemmel 
látó tanúja azon mély és fájdalmas sebeknek, mdy-
lyeket a" gyáripar roppant kifejlése, a' vele bíró 
országok népességének egy részét gazdagítva, 's 
boldogítva, a' más résznek okoz; ki látja a' túlsá
gos gazdagság és szegénység szórnom tüneményeit, 
mellyek itt legélesb ellentétekben fordulnak elö, látja 
a' szemétdombokon éhségtől epedő gyermekeket, 's 
a' napszámosok lakait Kis-Dublinban (Manchester 
legrondább része), a' megtestesült nyomornak 's nyo
morból és tudatlanságból származó bűnnek e' szeny-
nyes fészkében: könnyen megfoghatja, hogy itt 
csak gyökeres eszközök segíthetnek; hogy ha azon 
igen nemes, de az életben kivihetetlen agyrémek leg
nagyobb része, mellyeket e' sebek orvoslására czélzó 
őszinte igyekezet teremtett, mint már annyi szép 
reform-álommal történt, elenyészik i s , a' simonis-
mus jelszavának: „chacun selon sa capacité, chaque 
capacité selon ses oeuvres" 's fötörvényének: „min
den ember számára kivétel nélkül, de tehetségéhez 
képest nevelést, munkát 's munka után kényelmet 
adni" — az idők méhében jövendőjének kell lenni, 
ha nem a' St. Simon, Fourier, vagy Owen formái 
közt, tehát más formák szerint. A' legszámosb sze
génynéposztály sorsán javítani, meggátolni, hogy a' 
többség csak néhány túlságos gazdag tökepénzes 
kedveért éljen, fáradjon, izzadjon, az embert lel
ketlen gépből önálló személylyé emelni — olly nemes 
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törekvés, mellyröl lemondani nem lehet, ha a ' k i 
vitel módját eddig nem sikerült is feltalálni. 

Mi meglátogatók e' nyomort szurtos fészkeiben. 
Kimenvén a' sápadt éhség tanyáira, a' félre esö 
szűk utczákra, hol kis szennyes házikókban a' nap
számos-családok laknak , a' küszöbökön félmeztelen 
gyermekek hevernek 's benn a' házban a' koplaló 
nép egyazon térben lakik, föz burgonya-hulladékot 
's hál a' kemény földön, részint földalatti lyukakban 
— egy kicsit igen kézzel fogható különbséget ta
láltunk Hougwood gyárur élete 's e1 nyomorultaké közt, 
kik ez angol basa tökepénzeit munkájok által gyü
mölcsöztetik. A' Kis-Dublin-utcza legnyomorultabb, 
hol mind irlandiak laknak, a' nép legaljasabb, leg
elvetemültebb osztálya. Manchesterben mintegy 60 
ezer kivándorlott irlandi van; többnyire kétségbe 
esett, éhes, részeges napszámosok. Mindezen em
berek jobbféle ruhát hordoznak ugyan, mint hazánk 
pórjai; nem hiányzik a' posztó, karton, mindenféle 
pamutkelme és kalap, de ezen jobbnemü ruhának 
még szomorúbb tekintete van, ha rongyos és szeny-
nyes, mint földnépünk egyszerű vászonruhájának. 
Azt általában elmondhatni, hogy legutolsó alföldi 
pórunk kunyhójában is több enni való van. Egy ma
rok pénzt osztottunk ki a' panaszkodó özvegyek és 
sokgyermekü halvány anyák közt. — Milly ellentét 
a' földmivelö megyék népe 's e' nyomorultak közt! 
Londonban azt kordé Sándor czár: „hol itt a1 nép? 
mert én csupa urakat látok" — itt könnyű vala 
azt megtalálnia 's megismernie rongyairól. — Haza-
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menet, alkonyatban, félholt asszonyt találtunk he
verve egy szemétdombon. A' rendőrség csakhamar 
kéznél volt, felrázta az ájultat vagy alvót, 's ki-
kérdezé. Mondta, hogy nincs szállása, mert nem 
fizetheti 's hogy régóta nem evett. Mint vezetőnk 
monda, illy jelenetek igen gyakoriak Manchester
ben. (Pesten is! pedig itt nincs még nagyszerű gyár
ipar!) — Restelném azonban, ha oda magyarázná 
valaki szavaimat, hogy illy jelenetek miatt, miket a' 
gyáripar tűlüzése okoz, talán örülök, hogy hazám
nak nincs gyáripara. Nálunk gyáripar nélkül is ta
lálni illy jelenetekre, a' tejjel mézzel folyó termé
keny magyar Kánaánban; de ellenben pénz és jól
lét, millyet csak ipar adhat az országnak, ugyan
csak hiányzik ám! — Legyen iparunk 's lesz pén
zünk, és mégsem szükséges, hogy illy jelenetek 
fölött toluljon könyü a' szemekbe. Ettől nálunk, hol 
annyi heverő kéz van, hol az ország még annyi 
népességet befogadhat lakatlan pusztáira, hol az 
erőmüvek alkalmazása senkit sem foszt meg kere
setétől , még századokig sem lehet félni. 

Vasárnap levén, a' boltok zárva valának 's 
az utczák aránylag üresek , de az egyházak 
nyitva 's este megvilágítva. Öreg német veze
tőnk (Hartman Samu) kalauzolása mellett meglá
togatók néhány felekezet templomát. A' methodis-
táknál egy fiatal pap iszonyú arczfmtorgatással szó
nokolt , 's heves, szenvedélyes mozgásai az ablakon 
keresztül látszván, hallgatására csaltak. Ki e' hideg 
külsejű, tetszöleg nyugodt és szenvedélytelen népet 
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tekinti , csodálkozni fog e' phanaticus bélyegei , 's 
a' keresztyénség- első korára emlékeztető beszéde
ken, miket az egyházakban hall. Kézzel és lábbal 
dolgoznak, szemeiket meresztik 's forgatják, 's mint 
mondani szokás: „az istent lábánál fogva húznák 
le." — Megnéztük még az owenisták intézetét; 
egyházat, iskolát, tánczteremet 's konyhát egy ra 
káson. Húsz vagy harmincz ifjú proselita (a' mun
kás osztályból) tánczczal mulatta magát, franczia 
négyest ugráltak angol ügyetlenséggel: egy ifjú nap
számos pedig megmutogatá a' templomot, melly egy
szerűen csinos, szivvidámitó zeneszerekkel ellátva. 
Elöl, az oltár helyén, szinpadféle emelt hely van, 
's ennek hátfalazatán tél , tavasz, nyár, ősz, reg 
és est symbolicus alakjai festve 's emlékeztetve, hogy 
itt a' természet vallásának egyházában valánk. — 
Owen Róbert lenarki intézete, mellyben rendszerét 
nagyban akará megkísérteni, (alsó Scotiában) nem 
kaphatott erőre; azonbandoctrinája, mellynekalapja 
örök-igazság, nem halt meg. A' kedvgerjesztö mun
kásság rendszere, mellynek föelvei: az egyéniség 
megsemmisítése, 's egyének összesítése szorosan kö
tött apróbb társulatokba, és a' nyereség érdem
szerinti felosztása, a' dolgozó néposztályok közt 
folyvást talál buzgó és lelkesült tanítványokat. 

Másnap, felderülvén a' munkásság' köznapja, a' 
toronynagyságú kémények füstje 's gépek zörgése 
gyárakba hívott, a' tegnap sajnálva látott nyomom 
nép magára nézve sikeretlen működéseinek színhe
lyére , hol a' fehér rabszolgák, tüdö-sorvasztó por

üti Tároza. V-dik Füzet. \g 
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ral terhelt légkörben izzadva dolgoznak. Megvizs
gáltuk először is Sharp Róbert et Comp. hatalmas 
erömügyárát, hol a' vasutak mozgonyai nagy r é 
szint készíttetnek. Mintegy 600 embert foglalkodt/it 
a' vulcánmühely, mellynek erőmüvei a' vasat olly 
könnyen szeldelik, mintha irósvaj volna. Majd meg
ismerkedvén Manchester egyik gazdag polgárával, 
Brooks kelme-nyomtatóval, ennek szives vezetését 
használva, megnéztük saját roppant rakhelyét, hol 
nem képzelt olcsóságot találtunk, majd TootaP se
lyemgyárát 's raktárát, majd ismét a' manchesteri 
legnagyobb 's talán a' világon legtökéletesb pamut-
gyárt, Hougwood úrét, ki parlamenti tag 's mint
egy 10 millió forint ura. Gyárában több mint 1000 
sápadt napszámos dolgozik, nagyrészint gyerme
kek. 0 maga Londonban szokott mulatni. Eszembe 
jutottak midazon rémképek, miket bizonyos Marschall 
gyárűr leedsi gyáráról olvastam, hol a' gyermekek 
16 órát dolgoztak, inniok's a' verejtéket letöröl
niük sem volt szabad; ha e' rendszabály ellen v é 
tettek, megkorbácsoltattak; ha elaléltak, hidegvízbe 
dugattak 's a' t. — 

Ezen végtelen kiterjedésű pamutgyárakból már 
1836-ban 24,600,000 font (tízszer annyi millió pfo-
rint) értékű árú vitetett ki. Olly iszonyú összeg, 
mellytöl megriad a' képzelet. Az angol gyárak, Che-
valier szerint, több mint 800 millió röf pamutszö
vetet készitnek évenkint, miszerint egy röf jutna 
a' föld minden lakosára. Ha e' mennyiséget kezek
kel , mozgonyok nélkül kellene elkészítni, 75 mii-
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Hó ember' életét elfoglalná azon munka, mellyet most, 
a' mozgonyok segedelmével, 500 ezer kéz elvé
gez Britanniában 9s 75 millió shilling napszámba 
kerülne. Egy kéz 150-et pótol az erőmüvek se
gélyével. Ez dicső dolog; de a' gyárak igazgatási 
rendszerét kellene jobban szabályozni, hogy az 
emberi nemzet e' részének „mérsékelt" munkája sze
rezhetné meg az élet kényelmeit's kellemeit az egész 
faj számára, 's hogy magok a' munkások is kénye
lemben részesülhetnének 5 mert a' mostani állapot
ban igen sok szomorú kép csökkenti a' szemlélődés 
örömét. 

Manchesterből kirándulást tettünk Fairfieldbe, 
melly csöndes csinos faluban hernhuter gyarmat van. 
Egyszerű templomát a' falubeli szelíd öreg tanító, 
született sléziai német, ki 10 évig volt déli Ame
rikában felekezetének propagandistája , szívesen 
megmutogatá. Az előbb divatozott javak közössége 
's házasodási különcz szokások nem léteznek többé, 
's a' hernhuterek (Angliában: „moravien") egyéb 
protestánsoktól csak egyszerűség és csöndes bevo
nult életmód által különböznek némileg. Többnyire 
szegény és szerény kézművesek, kiknek ártatlan, 
gyermekded valójával lehetlen rokonszenvet nem 
érzeni. — Fairfieldböl csatornán mentünk a' nagy 
gyárváros Ashtonig, melly Oldhammel együtt nagy
ságra 's népességre nézve nagy-Britanniának ötödik 
városa 's örökké forrongó chartistafészek 174 ezer 
lakossal. Főkép érdekelt itt az új izraeliták csodá
latos felekezete* mellynek e' városban temploma 

1 3 * 
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van 5 's mellynek tagjai körülmetéltetik magokat *s 
meghagyják nőni szakállaikat. Egy a' felekezethez 
tartozó szép koromfekete szakállú boltoshoz (Stanley) 
vitt kalauzunk, ki elvezettetett a' templomba. Igen 
csinos 's költséges épület ez, közepén orgonával 's 
azon bekerített helylyel, hol a' körülmetélés és ösz-
szekelések történnek, két szónokszékkel , egyik 
férfiak, másik nök számára 's köröskörül karzattal 
idegenek kedveért, kik nagy számmal jelennek meg, 
midőn a' felekezet hires „leaderje" szónokol. Mióta 
azonban ezen pap néhányat a' hivek feleségei 's 
leányai közöl szentségtelen czélokra akart feláldozni: 
sokan elhagyák izraeF új hitét 's leberetváltaták sza
kállaikat. Ugyan Stanley ide adá a' felekezet hit
könyveit is, hihetőleg azon reménynyel, hogy pro-
selytákat szerzett bennünk, kiknek szakálla már 
úgyis teljes diszlésében volt. 

Tündérvárakkint ragyogó pamutgyárak közt men
tünk vissza este a' vasút-állomásra, melly félóra 
alatt visszatett Manchesterbe. — Innét másnap, szinte 
vasúton, gyárkémények közt, de mégis tűrhetően 
kellemes, dombokkal 's fákkal gazdag hullámzó v i 
déken kimentünk Boltonba, hová dr. Bowring által 
híva valánk. Fél óra alatt a' Hattyú fogadóban reg
geliztünk. A' szennyes Bolton, mellynek Dr. Bow
ring egyik (radical) képviselője a' parlamenten, a' 
chartista mozgalmak föfötanyája, egyébiránt Lan-
c a s t ü ^ nagyobb gyárvárosai közöl való, Spack-
man szerint 97,519 lakóval 's népességre nézve 
nagy-Britannia' 13—ik városa, kevés év előtt még 
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csekély város; iszonyú gyáripara napról napra nö
veli 's most Manchesterrel, Leighhal, Lancasterrel 
9s a' tengerrel vasutak 's csatornák kötik össze. — 
Dr. Bowring magával vitt bennünket a' várostól fél
órányira esö mezei lakba, hol barátja Ashworth 
Edmund, gazdag quakker gyárnok lakott, szere
tetreméltó férfias angol, ki a' barátja által ajánlott 
idegeneket megelőző szívességgel fogadá. Neje, a1 

tiszta egyszerű asszony, velünk társalogván, az an
golt olly gondos-értelmesen beszélte, hogy ezen 
figyelme által képesekké lettünk vele folyvást fe
cseghetni. Igen jól érzem magamat, hosszas ván
dorlás után 's minden enyhítő érintkezés hiányában, 
a1 szíves quakkercsalád körében, hol a' derék szü
lőket négy piros kis fiú 's három angyalszép leányka 
vette körül, egyenkint festői szépek. Első foglala
tosságom volt a' kis Rebekával megbarátkozni, 's 
olly boldog valék e' kedves természetes gyermek
körben , kiknek a' földabroszon megmutogatám a' 
messze hazát, mellybe visszavágyunk honsovár szív 
buzgó epedésével, a' Duna csavargós utait 's a' gaz
dag termésű alföldi sikot, hova az angol sziget vi
rágzó szépségét átültetni szeretnénk. A' quakkerek 
öltözete némileg eltér a' közönségestől. Férfiaik azon 
felöltöt viselik, mellyet nálunk is róluk neveznek, 
és szélesb karimájú fekete selyem-kalapot, asszo
nyaik pedig az arczot nagyon elfedő fehér v. ha
muszín selyem-kalapot 's igen egyszerű szabású 
gyapjú- vagy selyemruhát; mindkét nem' ruházata mi
nél piperétlenebb, 's minden feltünöség és czifraság 
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nélkül. Egyébiránt Ashworthék az élet minden k é 
nyelmével bőven élnek, szobáik gazdag szőnye
gekkel teritvék 's olly drága képek- és bútorokkal 
ékesítvék, mint nálunk egy dúsabb mágnáséi; szá
mos paszomántos cseléd, szép fogatú hintó, 's az 
úrias élet minden megkivántatósága szolgálatukra áll. 
Az asztalon az öreg biblia mellett, mellyböl egy-
egy fejezetet reggelenkint felolvasnak, drága alma-
nakok 's képes könyvek feküsznek. Ezen olvasást 
a' szentírásból maga Ashworth a' házi gazda végezé, 
mély és érző hangon, igen értelmesen 's ájtatosan. 
És mi vendégek csöndesen és szinte ájtatosan hall-
gatánk, az asszony ölében ülő kis leány félbeha
gy á játékait 's hallgatva ölelte át anyja nyakát és 
hódolt a' házi rendnek. E' jelenet igen tetszett ne 
kem nemes háziságában 's egyszerű méltóságában. 

A. ur megmutatá nagy terjedelmű pamutgyárát, 
mellyet részint viz, részint gőzerő mozgat, 's el-
mondá a' bámulatosan olcsó árakat. Néhány shilling
ből (5 — 6 váltó forintból) szép nadrág kikerül, mely -
lyet Gunkel 14—16 p. fton fizettetne. A'nagy vas
kerék látására kalapot kell emelni az ipar előtt. A' 
vizerö szépen van szabályozva 's vashidas gránit-
vizkapuja 1000 fontba került. — A. urat is elhagy
ták munkásai az általános mozgalomban 's tereméi 
részint üresek valának. A' napszámosokat, köztök 
igen szép 's csinos leánygyermekeket, kik gyárá
ban dolgoztak, csaknem kivétel nélkül egészséges 
szintieknek találtam 's a' Manchesterből hozott sötét 
kép e' látásra enyhülni kezdett némileg. — Ezután 
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a' lakház körüli kellemes parkban sétáltunk, honnét 
szép kilátás van a' vidék népes dombjaira 's a' távo
labb gyárvárosokra. A' gyárak csaknem mind fo
lyók vagy csatornák partjaira épitvék, 's igyköny-
nyen kapják a' szenet és vizet \s könnyen szállítják 
el a' kész gyártmányt. — Ebédet a' szomszéd gyár
ban ettünk , A. ur testvérénél, kit 9 egészséges 
gyermek környezett. És ennyi szép unoka közepett 
szelíd méltósággal ült az öszhajú öreg apa. — Cso
dálatos ollykor a' történet játéka. Ez asztalnál meg
lepő hazai hasonlatosságok táplálták bennem a'hon
vágyat, mellyet a' családélet szende képei fölébresz
tettek. Dr. Bowring, a' nap hőse, erősen emlékez
tetett Vásárhelyi m. acad. tagra; az öreg, fehér 
galamb-fejü , veres képű , erős csontos nagy apa 
Kubinyi Miklósra; az öregebb Ashworth testvér H. 
úrra, Dr. Bowringné Dr. P.néra; 's A. Edmundné 
Várkonyba ragadta vissza emlékezetemet. 

Ebéd után mi férfiak, u. m. Bowring, két Ash
worth, 's mi két magyar vendég, bekocsiztunk Bol-
tonba. Öt óra volt, 's az időt a' Meeting kezdetéig 
(7 óráig) Bowring politicai baráti közt, thea, kávé, 
vajas kenyér mindenféle nemei mellett vígan csa
csogva töltök. Nem lehet kimondani, milly szíve
sek ezen ügy nevezett „angol beafstakek" az ide
gen iránt, ki nekik ajánlva van, 's ki nyelvöket, 
habár csak egy keveset is , érti és beszéli. Ezen 
férfias mulatság, általános jó kedv kicsapongás nél
kül , talpraesett elmésségek 's tréfák sértés nélkül, 
igen tetszenek nekem; az angolok általánosan jó 
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okoskodók *s előadók, a' tónt azonban a' genialis, 
fáradhatlan szájú Bowring adá. — Ezen kivül né
hány gyárt és szövőszéket is megnéztünk. 

Este hét órakor Bolton' aristocratái (de mind 
reformerek) körében elmentünk a' temperance-hallba, 
hol a' gyűlésnek tartatni kellé. A' szives angolok 
karon fogva vezetének 's felvittek az állásra (Hus-
tings), melly a' fuladásig tömött terem egyik felében 
volt állítva. A' teremben mintegy 2 ezerén leheté-
nek, nagyobb részint munkások, 's igen sok char
tista; mi az álláson mintegy 12-en valánk. Dr. 
Bowring megmutatván magát, dörgő hurráhval fo
gadtatok. Ezután indítvány történt az elnök (chair-
man) iránt. A'város mayorje, gazdag gyárur, kit 
szinte elhagytak munkásai, 's kit a' chartisták kü
lönösen gyűlöltek, ajánltatott elnökül. De a' nap
számosok 's chartisták nem szűnő röfögése miatt 
lehetlen vala székét megtartani. Ezen angol röfögés 
ollyan hang, mellyet a' magyar ifjúság még nem 
ismer. Hlyen bánásmód egy érzékeny magyar táb
labírót talán a' gutával is megüttetne ; az én öreg 
mayorom a' nyilvánosság 's politicai harczok meze
jén megedzett kebellel fogadta az eseményt, enge
dett a' kénytelenségnek, 's miután a' kezét felemelő 
többség nem öt akará elnöknek, másnak engedte a' 
széket, ki azonban szinte egy vala Bowring baráti 
közöl. így meg levén teremtve az elnök, kezdődhe
tett Bowring követi számadása, melly miatt e' Mee-
ting hirdetve volt. 

A' mi megyei gyűléseink leglármásbika 's ren-
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detlenebbike is példás rend és nyugalom szinét v i 
seli ezen angol népgyülésekhez képest, hol a' ron
gyos és éhes nép személyesen vitáz jogai 's köve
telései mellett. Csodálni lehet azonban, 's az angol 
vérbe századokon át beforrott törvénytisztelésnek 
tulajdoníthatni, hogy illy elemekből álló gyűlésben, 
illy szónokok beszédei után, illy széles szabadság, 
korlátlan szólás' használatában kicsapongások nem 
történnek. Franczia népnél nem volna tanácsos ily— 
lyesmit megkísérteni. — A' kalapok és sipkák fen-
tartatnak , az ajtókra, padokra, ablakokra sikol
tozó és röfögő gyermekek másznak, a' karzatról, 
kályháról, ajtók mellől rongyos szenvedélyes char
tisták szólalnak fel, 's végre mégis teljes jó rend
ben oszlik el az egész 's a' rend fentartására jelen
levő , de a' rendőrségi kört áthágni fel nem hatal
mazott constablekra semmi szükség. A' legvégső 
pontig 's vonalig vive a' szabadság — egy lépés
sel tovább, 's korlátlanság volna; de ezen végső 
vonalt igen ritkán hágja át a' törvényt tisztelni 
tanult angol köznép, 's ha áthágta, kérlelhetlenül 
sújtatik a' kormány (azaz itt a' többség) hatalma 
által. — 

Bowring gonosz egy szónok, nehéz vala meg
állnom a' nevetést, kezével, lábával 's minden tag
jával szónokolt, arczvonalmai dühös tánczot jártak, 
kezeit majd egekre emelé, majd a' levegőben já r -
tatá, mintha úszni akarna, félteni lehetett, hogy l e 
ugrik, vagy leesik, vagy elröpül az állásról. így 
kell az angol néphez szólani, hogy a' szónok has-
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son, 's ezen szenvedélyes túlságos typust viselik 
egyházi és politicai szónoklataik. — A' parlamenten 
azonban nem viselik magokat illy nevetségesen, mint 
itt, hol a' népgyűlés természete 's a' neveletlen 's nagy 
és iszonyú megrázatást váró néptömeg szokásai illy túl
ságos, dühös szónoklatot várnak. Bowringnakigen erős 
hangja, kész nyelve, 's nagy szóbősége van; hangja 
majd egy elragadtatott prófétáé, majd egy ordító 
oroszlányé, majd egy udvarló ifjúé volt, 's csak 
ritkán beszélt természetesen; magát becsületesen 
feldicsérte, de ez igy kell Angliában. — Nem kí
mélte sem a' torykat, sem a' whigeket. A' gabnatör-
vényekre 's népnyomorra jővén, elöhozá, mikint 
Magyarországon járván, látott töltött gabnatárakat, 
mellyekkel az angol munkás könnyen enyhítené éh
ségét, ha gabonatörvények nem volnának; 's ez 
alkalommal bennünket, mint ezen termékeny ma
gyar hazának utazó fiait, bemutatott a'népnek; de
rék hurráhval üdvözöltek ugyan chartista barátink, 
de azért mégis szégyenpír futotta el arczainkat, *s 
én részemről olly ügyetlen bókot csináltam, mint 
a' saját lábait tapodó Paganini. — Bowring beszé
dének számos helyeit dörgő helyeslés követé, 's 
ugyancsak jól tartá flosculussal és általános elvek
kel a' népet, jól őrizkedvén, hogy az „et capram 
et caules" elv szerint, míg a' chartistákat czirol-
gatja, a' gyárurakat is meg ne bántsa. 

Bevégezvén beszédét Dr. Bowring, mellyben 
a" népnyomor okául a' kereskedés süllyedését adá, 
's a' gyárurak innét eredő kénytelensógét, munkásaik 
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egy részét elbocsátani, 's a' napszámot leszállítani 
— most kezdődött még a' mulatságos haddelhadd. 
A' chartista szónokok kormos ujjaikkal, manchester
nadrágaikban , czáfolgatni kezdek állításait. Elbá
multam, ezen népben ennyi ismeretet, ennyi logicát, 
ennyi szónoktehetséget találni. Ezen tudás az angol 
népben főkép a' Fillérlapok érdeme, mellyek sok 
százezer példányban nyomatnak, 's a'felvilágoso
dást és hasznos ismereteket a' legalsó és legszegé
nyebb nóposztályokig lehetőleg olcsó áron terjesz
tik. Parányi pénzen a' legnagyobb család is 5—600 
oldalnyi kötet ismerethez jut, népszerű nyelven elő
adva 's több száz fametszvénynyel felékesítve, 's 
igy ítélni, eszmélni tanul, képződik, 's a' politicai 
életben felléphetésre alkalmassá lesz. Brougham szel
leme, ha egykor az irigy földről oda költözik, hol 
nincs tory és wigh, mosolyogva fog lenézni a' si
kerre , melly agyának gondolatsugarát követé. Egy 
ifjú napszámos felmászván a' hustingsra , a' népnyo
mor okául a' gépek mindinkább terjedő szaporodá
sát adá. Elővont mellénye zsebéből egy chartista 
statisticát, 's megmutatá abból, hogy a' kereskedés, 
az eladás éveken át nevekedett, 's a' népnyomor 
mégis öregbült. Bármilly könnyű vala is hibás alapú 
okoskodását magasabb szempontokból megczáfolni, 
a' tiszta combinatio, az élénk, talpraesett előadás 
legnagyobb mértékben meglepő vala rám nézve, ki 
még a' minap magyar köznépünk előadó tehetségét 
sajnáltam a' b—i uriszéken. — Indítványt tett, hogy 
Dr. Bowring sürgesse a' parlamenten törvényáltali 
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gátoltatását ezen ördögi erőmüvek terjedésének, 
mellyek elveszik a' szegény ember keresetét, — 's 
indítványa egy sápadt öreg napszámos, és még 
többek által pártoltatván, Dr. Bowringnak ugyan
csak volt munkája, saját elveit védelmezni, újabb 
állításai az ifjú statisticus által mindenkor újra meg-
czáfoltatván, ki hideg mosolygással húzta elö zsebé
ből könyvecskéjét, 's mondta fel abból az állításai 
támogatására szolgáló számokat, a' népnek nagy 
tapsai közt. Végre egy szőke, testes chartista, ki
nek igen nagy hatalma látszott lenni a' tömegeken, 
's ki egész Meeting alatt a' hustingson ült, és Bow-
ring hosszú (1 ] /2 órai) beszéde alatt szembehunyva 
hallgatott — felállott, mintegy biró a' vitában, 's 
hatalmasabb szónoklattal, mint nagyobb része azok
nak, mellyeket életemben hallottam, könnyenfolyó 
meleg nyelven, válogatott szavakkal oda utasítá a' 
népet, hogy noha a' nép dolgozik 's mégis szenved 
és koplal, 's ezen állapotban csak az általános nép
charta fog a' népen segíteni, mi hogy meg fog 
történni, erős hittel reményű az igazság' istenétől 
— most azonban nem arról van szó, hanem arról, 
hogy Dr. Bowring követi kötelességét becsületesen 
teljesítő, 's ezért neki hálát szavazott. Beszéde ál
talános helyesléssel fogadtatván mind a' chartisták, 
mind a' hustings urai által, roppant hurrahmeny-
dörgés következett; Bowring megköszöné a' szíves
séget, "s folytonos örömriadozás és hurrahzaj közt 
elhagytuk a' teremet. — Midőn kocsira ültünk, szá
mos chartista kemény, kormos markát kellé meg-



NÉPGYŰLÉS, 205 

szorongatnunk, 's az elrobogó kocsit is — mert 
Bowringgal együtt menénk — hosszas hurráhk kí
sérek. — 

Hosszú figyelem 's ingerlő zaj után jól esett 
Ashworthéknál a' széles szőnyeges ágy csöndes ál
mai közé sülyedni. 



XIV. 

LIVERPOOL. LEEDS. YORK. CASTLE-HO-
WARD. NEWCASTLEI KÖSZÉNBÁNYÁK. 

r 
Átmenvén Liverpoolba, láttuk Angliának második 
kereskedő városát, melly eladja, a' mit Manchester 
gyárt. A' több mint 30 a. mfdnyi tért mintegy 5 óra
negyed alatt futottuk meg. Útban esö helyek: Pres-
cot 's ennek szomszédjában Knowsley-park, Derby 
gróf lakhelye; Newton középponti állomás, honnét 
éjszak felé Wiganba, dél felé Warringtonba vezet
nek a' vasútágazatok. Mindezen hely Lancashireben 
fekszik. A' vidéken igen sok koszén van . melly 
Anglia gazdagságának fekete alapja. A' liverpool
manchesteri vasút, mellyen Huskisson követ életét 
veszté, 1830-ban nyittatott meg; igen költséges 
és merész építmény, számos hiddal a' vizeken 
's csatornákon, és átmetszésekkel a' bérezek alatt. 
Kezdetén Liverpool felöl, 's részint a' város házai 
alatt tunnel van, mellynek 11/4 a. mfdnyi hosszán 
át nem gözerö vonja a'kocsikat, hanem saját súlyok 
által vitetnek át. Nem sokára Olivér Mountot éri a' 
kehes lidércz' futása, melly 2 angol mrfd hossza
ságban 's 70 1. mélységben van átmetszve. 
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Liverpool, mellynek lakosi száma 223 ezer, melly 
tehát nagyság- 's népességre nézve Anglia negye
dik városa — nem levén gyárváros, sokkal vidá
mabb arczulatot mutat 's tisztább légnek örül, mint 
Manchester és szennyes testvérei, Birmingham, Bol
ton, Ashton 's a' t. Igen élénk 's mozgékony hely, 
mi igen természetes, mert kereskedése olly nagy, 
hogy egész Anglia külföldi kereskedésének negyed
részét 's összes kereskedésének hatodrészét teszi 
(és igy felényi, mint Londoné) 's Anglia hajóinak 
egy 12-edét Liverpool birja. Nagy rakhelyekkel kö-
ríilépitett dockjai (Canning-, Salthouse-, Georges-, 
Kings-, Queens-, Princes-, Waterloo-, Clarence-, 
Brunsvick 's a' t. dockok) mintegy 8 angol mfdnyi 
hosszaságra terjednek. Most is folyvást építik az új 
dockokat. Körülök igen sok szerecsent 's mulattot 
láttunk, jelentve, hogy Liverpoolt főképen Ameri
kával hozza viszonyba nyugoti fekvése. Mindezen 
dock az itt öblöt alkotó Mersey folyón van, melly 
Liverpool mellett ömlik a' tengerbe 's min túl Ferry' 
szép dombjai látszanak. Liverpool, mosolygó domb
hullámos környékével, egyik Anglia legkellemesb 
lakhelyei közöl. — Utczái és járdái szélesek, egye
nesek; középületei, városháza, vámháza, bankja, 
egyházainak egy része a'régi görög's római nagy
ságbélyegét viselik. Hires szépségű városháza, melly 
kétségkívül egy a' világ legszebbjei közöl, a' Cast-
lestreeten szabadon álló, négy homlokfallal 's gyö
nyörű corynthi oszlopsorral ékesített palota, mellyet 
Nagy-britannia szobrát viselő óriási dom koronáz. 
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Háta mögött van az új börze, Anglia legszebb épü
leteinek egyike, Foster J. müve, 's a' városház és 
börze közti téren áll Nelson emléke, Westmacott 
által 1813-ban emelve. Hány emléke, van Angliá
ban e' Nelsonnak, 's benne a' megdicsőült britt 
tengeri erőnek! Van több emlék i s , 's köztük fel
tűnő még Liverpoolban a' vasúton összezúzott követ 
Huskissoné, melly az athenéi choragicus emlék után
zása. — Az új vámpalota, Mersey partján (Old Dock) 
szinte Foster' müve, tiszta, nemes épület, mellyen 
jól esik nyugodni a' szemnek; mindenik fa£adja 8 
oszlopos jóniai porticussal, 's teteje szép kúppal dí
szes. Mindezen középületek sötét máj-vagy tüdöszi-
nüek, melly arczulatuk méltóságát neveli, 's az örökös 
meszelést, tisztogatást nélkülözhetöyé teszi, mellyre 
fehérre mázolt épületinken évenkint szükség van, ha 
rongyosoknak nem akarnak látszani. A' liverpooli 
egyházak — mint többnyire az angolok — nagyobb 
részint angolgóth Ízlésben épitvék, 's a' kevesebb-
ség majmolja a' görög tempeleket, mi ez éghajlat 
alá nem illik. Az angolgóth pedig abban különbözik 
az ó némettől (mi rendesen góthnak neveztetik), hogy 
ennél sokkal durvább, kevesebb czifrasággal 's több 
tömeggel; a' tornyok és oszlopok nem virágzanak 
úgy fel, 's nem lesznek, mintegy virágba feloszolva, 
semmivé, mint amazokon, hanem hegyes ivek helyett 
tömpe négyszegbe végződnek, a' négy szegleten 
négy kis tornyocskával. — Én igen helyesnek ta
lálom , hogy a' középületek a' magánosok lakházai 
közöl kitűnjenek; amazok az egészéi, 's nemzedó-
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kek és hosszú idő számára épitvék, legyenek hát 
nagyság, szépség, szilárdság által képviselői a' köz
erőnek, közszellemnek, 's a' nemzet halhatlansá-
gának , mig a' magánosok lakai főkép kényelemre 
legyenek számítva. 

Nem láthatván Londonban az epsomi, vagy as -
coti lóversenyt, ezen jellemző angol mulatságot, 
örültünk Hlyet Liverpoolban láthatni, melly a' város
tól mintegy 5 angol mérföldnyire tartatott, de nem 
levén a* divatos (melly júliusban szokott tartatni), 
csak kevesektől látogattatok. Az intéző (Stewart) 
lord John Bentinck vala. Semmi lényeges különb
séget nem vettem észre ezen 's a' pesti lóverseny 
közt; nép sem vala több jelen, mint Pesten szokott, 
de itt a' nép nagyobb érdekkel 's részvéttel kiséri 
a'pályázókat, mert a'mi Pesten csak átültetett üveg
házi növény, itt a' népnek eredeti, ősi mulatsága. 
Az épületek egyike szebb izletü volt 's ennek ud
varára és karzataira a' belépés személyenkint 6 shil
lingbe került A' futásnál jobban érdekeltek az an
gol mob életének tarka jelenetei, mellyek a' pálya
helyet körülhullámzák; szavaló 's éneklő zsidók 
és szemfényvesztők, minden neme a'játéknak, árui
kat fenhangon magasztaló 's a' figyelmet azokra 
dobbal, esengetyüvel, síppal vonó gyümölcs-, mé
zeskalács-, játékszer-, cigarroárusok; egy sátorban 
ugyanazon amerikai ökölhös, kit Manchesterben lá-
tánk; kakasviadal; sok részeg ember, és sok rendőr, 
kik néhány tolvajt fülön is csíptek. A' kakasviadal 
mai napig is kedves néző-játéka az angol köznépnek. 

Uti Tarcza. V-ik Füzet. [ 4 
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's gyakran hirdettetik az újság-lapokban, és dü
hösen látogattatik. Az öklözés (boxing) mestersége 
szinte nagyon gyakoroltatik, pénzért 's ingyen; 
gyakran rögtönzött előadások is vannak a' tereken 
's korcsmákban, de többnyire előre jelentetnek a" 
hírlapokban, 's a' műkedvelők 2—3 shillinget is 
fizetnek. Az öklözés egy neme, melly keztyükben 
történik, „sparring" nevet visel. 

Londonon kiviil a' színházak igen nyomorult 
állapotban vannak, leginkább csak a' köznép által 
látogattatnak 's ezek kedveért a' legdurvább vígjá
tékokat adják, boxirozással's kötéltánczosi művé
szettel keverve. Es ne szóljon soha senki a' ma
gyar közönség viselete ellen; a' pesti karzat ezen 
angol urakhoz képest saloni viseletű 's legjobb ne 
velésű emberek gyűjteménye. A' karzatokon örö
kös fütyölés, sikolytozás, röfögés; jobbra 's balra 
gyűmölcsfalás, sör- és égettbor-ivás 's a' t. 

Elhagyván Anglia második kereskedő-városát, 
a' nyájas Liverpoolt, kevesebb mint 5 őra alatt, 
Manchesteren keresztül Leedsben valánk. Útban eső 
nevezetesbhelyek: Rochdale (Lancashire) Spackman 
szerint 60577 lakossal, 's Halifax, melly márYorks-
hireben fekszik, 109,175 lakossal. Mindkettő tö
mérdek gyárfészek. Köztük, szorosbban meghatá
rozva a' todmordeni és littleboroughi állomások közt 
van a1 leghosszabb tunnel, melly e' költséges és 
merész pálya utasait megriasztja. Leedsben a" többi 
gyárvároshoz hasonló szennyes fészket találtam, 
unalmas arczulatú sötét és kopasz házakkal "$ meg-
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lepő szépségű néhány középülettel. Mint Manches
terben leginkább pamut-, Sheffieldben aezéi-, úgy itt 
főkép gyapjugyárokban nyomorog az inségsápasz-
lotta népesség. Megnéztük Rawson Eduárd nagy 
posztógyárát, mellynek hatalmas 90 lóerejii gőzgépe 
van. Leedsnek nem kevesebb, mint 168 ezer lakosa 
van 5 's népességére nézve a' britt földön hatodik. 
Egész Anglia eléggé, de főleg Lancashire és a'nagy 
Yorkshire iszonyú népes. Ennyi nagy várost kis he
lyen összehaímozva sehol sem találni a' világon. 
Csekély kerületben Manchester, Birmingham, Li
verpool, Ashton, Leeds, Halifax, Bradford, Hud-
dersfield, 's mindezekben a' lakosok száma felül 100 
ezerén; Bolton, Stockport, Sheffield, Bnry, Black-
born, Nortwich, Preston, Wigan, Rochdale's a't. 
60 —100ezerig; Maclesfield,Burnley, Chester, Pres-
cot, Wakefield, Haslingdon, York 40—60 ezerig 
?s a' t. Részint olly nevek, mellyeket előbb soha 
sem hallottam. A' népesség e' gyárvárosokban geo
metriai haladásban növekszik, 's új meg új nagy
városok mintegy varázsütés által támadnak. — Britt-
földnek 13 városa van, mellyben a' lakosok száma 
100 ezerét, 15 mellyben 90 , 20 mellyben 8 0 , 25 
mellyben 70 , 32 hol 60 , 45 hol 50 , 64 hol 40, 
121 hol 3 0 , 230 hol 20 ezerét halad. 

Leedset még alkonyatkor elhagyván, a' vasút 
pár óra alatt ősi Yorkba szállított. Sötétben repülénk 
a' kocsi pislogó lámpája mellett álmadozva. Egy
szerre csak a' yorki világhírű cathedrale szomszéd
ságában ébredtünk fel, Albion tölgyszivében, a' tör-

1 4 * 
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téneti emlékekkel dús, vadángol östanyán. Szombat 
este 's vásár levén, igen sok nép őgyelgett a' lég*— 
szeszszel ragyogó boltok előtt, 's az érseki város 
eleven volt, mintha kereskedő város lett volna. — 
Másnap vasárnapra virradánk, 's megnéztük a' quak-
kerek isteni tiszteletét. Két egész óra hosszat mély 
hallgatás volt az egyszerű, de tiszta, képetlen és 
zenétlen teremben, mellyet csak két röviden felszó
laló férfi beszéde szaggatott meg, kik csöndes, szen-
vedélytelen, ünnepélyes hangon, mint látszott, mély 
elmélkedésük eredményét adták elő 's további elmél
kedésre tárgyat nyújtottak. Férfiak 's nők elkülö-
nözve ülnek; több száz ember 's ennek fele része 
azon nemből, melly hallgatni kevésbbé szeret, ült 
az egyszerű padokon, mind olly mélyen 's ájtatosan 
elmerülve, többnyire földresütött szemekkel 's moz
dulatlanul, mint élettelen márványszobrok, hogy 
több száz közöl csak egy sem néze ránk későbben 
belépőkre 's idegenszerű szakálltinkra a' kíváncsi
ság kandi szemeivel. Ha a' siri hallgatagságot olly-
kor egy köhintés, vagy sóhaj nem zavarja: azt 
kellé hinnem, megkövesült emberek közt vagyok. 
Két órai csend után, mellyben a' szúnyog repülése 
is hallható lett volna, rögtön felkeltek, (minő jelre? 
nem tudom) 9s elmentünk. A 'k i elgondolja, meny
nyit lehet összeelmélkedni két óra alatt, képzelheti, 
mennyit össze-vissza elmélkedtem én is. A buzgók 
közt buzgóság szállott meg, 's ájtatos szeretet sze
meivel néztem vissza hazámra 's jó anyámra és ba
rátimra a' távol hazában. E' perczben rágalomnak 
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hivóm mindazt, mit a1 becsületes arezú, hiúságment, 
egyszerű quakkerek ellen jobbra balra felhozatni 
hallék. Ezen isteni tiszteletben nem tudám a1 phari-
zeismus semmi jelét feltalálni, nem láttam égre me
resztett szemeket, szent arczfmtorgatást, ihletett 's 
elragadtatott arczulatokat3 nem semmit, mi előttem 
nevetséges lehete; de láték méltóságos csöndet *s 
nyugalmat, melly a'jelenlevőt önkénytelenül magá
val ragadja. Igaz ugyan egy részről, hogy hallga
tás és gondolkodás végett nem szükség több száznak 
összegyűlni egy helyre, hol mégis többféle tárgy 
zavarhatja a' figyelmet, 's hogy kiki lehet magának 
papja saját házánál is: — de ez összegyülekezésben 
nincs-e testvériség, nincs-e a' példának lelkesítő 
ereje, 's nem épen abban áll-e az erény: könnyen 
zavartathatni 's mégsem zavartatni, az elszóródás, 
kandi széttekintgetés alkalmai közt, hösileg ellent-
állva, csöndesnyugodtan 'smintegy egyedül maradni? 
— kiben még van némi magva a'jónak 's kiben nem 
halt ki egészen az istenember: e'mag bizonyosan fel 
fog virágzani, ez istenember fel fog erősödni a' ma
gábaszállás és nyugodt eszmélet ez egyszerűen szent 
egyházában. Valamint azonban borszesz nem gyújt 
kemény cserhajat 's szilaj bikát czérnaszálon vezetni 
nem lehet: úgy a' quakkerek vallása vad tömege
ket nem melegít 's nem kormányoz; csak müveit 
és okos embernek való. 

A1 yorki hires cathedrale Anglia legszebb góth-
müve. Hajója, a' szent Péteré után, legnagyobbnak 
mondatik Európában. A' chórus napkeletnek van for-
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ditva, *'s az egyház keleti részén a' gyönyörű, a' 
világon egyik legnagyobb ablak. A' dom ezen r é 
szét 1829-ben az örült Martin, ki e' miatt Bedlam 
lakosa lett, dühének herostráti lobbanásán, felgyujtá, 
mi által az épület , a' nagy orgona 's az emlékek 
egy része tetemesen megrongáltatott. Alig javíttatott 
ki az örültségokozta kár: az órát igazító mester, 
gondatlanságból, ismét felperzselé a'dom nagyhajó
ját, melly tűznek nyomait most jávítgaták. Az abla
kokat diszesítö, szent tárgyakat ábrázoló színes üveg
mozaik azonban, két ablakot kivéve, sértetlen ma
radt. A9 roppant nagyságú 's hatású tömeg el van 
árasztva a' legnemesb művészet kövirágival *s czif-
ráival, mellynek könnyű nemességét csak a' kölni 
egyház-töredék haladja felül. A' nyugoti homlokza
ton két csonka, négyszegű angolgóth torony ül; a' 
szögleteken ott kisértenek itt is , mint mindenütt a' 
jelentéses góth építészetben, a" soknemü szörnyete
gek, állatfejek nyílt torokkal, mintegy bűnt okádva 
's a' t. Éjszak-nyugatra a' cathedrale tömegétől a' 
könyvtár és káptalanház (deanery) barna épületei 
állanak, miket amattól zöld udvar választ el sima 
gyepbársonynyal 's ele ven facsoportozatokkal. Mond-
hatlan hatású tekintet illy öreg, méltóságos góthtö-
meg, a' fiatal zöld természet bájaitól ölelve, mint 
tiszteletreméltó, pánczélos, barna vitéz virágzó 's 
mosolygó menyasszonyától; 's illy kedves ellentét 
bájos képei mindenütt feltűnők a' britt szigetben; a' 
falucskák apró egyházai is , mellyek ha bár újabb 
korban épültek, mind angolgóth alakúak, többnyire 
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zöld repkénynyel koszorúzvák, valamint a' falusi ne
mesek ószerü lakházai! — Az egyház belsejének 
nagy része most levén javítás alatt, el vala rekesztve; 
a' chórus, hol isteni tisztelet tartatik, gazdag fa-
ragványokkal ékes. Az ezt az egyház nagy testé
től elválasztó hires középfal valódi remeke a' fara
gásnak, 's angol királyok szobraival díszes, hódító 
Vilmostól kezdve hatodik Henrikig. Az emlékek több
nyire yorki érsekekéi. Jobban érdekelt ezeknél a' 
nyolczszegü káptalan-terem, egyike a' világ leg
szebb termeinek. A' chórus alatt régi kriptaféle ür 
nyílik, 's benne a' mostani dom helyén egykor állott, 
de elpusztult régi egyház néhány újdon kiásott osz
lopa 's fala. Itt élénken emlékezik az utas, hogy 
York Angliának régiség 's történeti emlékezetek t e 
kintetében legnevesb városa, melly már a1 rómaik
nál , Eboracum név alatt, ismeretes volt 's föfészke 
a' tiberi hatalomnak a' britt szigetben. Nagy Con-
stantín itt született 's atyja Constantius itt halt meg, 
több római császár időzött 's öletett meg falai közt. 
Vidékén szebbnél szebb régiségeket fedez föl a" 
földmives ekéje, 's a' házépítő kőműves kapája. Ki 
Anglia történetében búvárkodott: Yorkban ismerősre 
talál. Most is , bár nem szépségre 's nagyságra, de 
tiszteletes jellemére 's jogaira nézve mintegy má
sodik fővárosa Angliának, mellynek Londonon kí
vül egyedül van joga a' városbirót lordmayornek 
hívni. (A' vezető díja a' cathedrálban személyen-
kint 1 shilling.) 

Másnap, könnyű nyilt kocsin kirándulánk Yorks-
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hire virágzó, fadús 's gyönyörű parkokkal, kasté
lyokkal és farmokkal gazdag- völgyébe. Utunk czéla 
a' művészeti kincseiről hires Castle-Howard volt, 
nielly Yorktól 15 a. mérföldnyire fekszik *s melly-
nek ura Carlisle gróf, Morpeth 1. atyja, a' régi 
nemes Iloward-törzsök gazdag sarjadéka. — Egyik 
őse 1719-ben épité e' kastélyt, a' parókaizlés' be
folyásai közt. A' park 1500 acret foglal el; benne 
obeliszk áll Marlborougli emlékére, csinos emlék 
Nelsonnak, távolabb részében görög tempel 's még 
távolabb a' család nagyszerű mausoleuma, amaz 
jóniai és corynthi oszloprenddel. Az utóbbi roppant 
gazdag mü, méltó Carlisle gróf gazdagságához, ki
nek 70 ezer font jövedelme van. — Ezen emlé
kek némi francziás, erőltetett 's nemzetietlen alakot 
adnak a' parknak, mi azt kellemetlenül különböz
teti meg Anglia egyéb parkjaitól, mellyeket általá
ban következetesen kivitt egység, apró hatásokat 
nem vadászó nagyszerűség, fris és teremtő, a'vidék 
jellemét okosan felhasználó eredetiség bélyegez. 
Egyébkint a' kastélytól távolb eső részek egészen 
hasonlítnak más angol parkokhoz; több kapun érni 
be a'várkapualakú fogadóhoz's innét lépni a'parkba, 
mellynek egy része jól müveit virág- és konyha
kert, a' kastély közelében úgynevezett „pleasure-
ground" (virágos tér) 's köröskörül félvad termé
szet, százados fák szent árnyéka; a' fris zöld füvön 
karcsú özek, kövér kosok, tarka tehenek legelnek; 
van tó 's e9 felett hid, berek, nádas, vad erdő 's 
téres legelő. Olly jól esik ez angol parkokban látni 
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*s élvezni az áldott természetet, mellynek a' csicso-
más kertmüvész nyakát nem tekeré, mint a' körül
nyírt , rámára vont franczia kertekben; nem egye
bek e'gyönyörű parkok, mint kertté nemesitett er
dők, hol annak tudata: milly nehéz terepélyes nagy 
fákat nevelni, tisztelettel kiméli meg a' mély gyö
kerű, sok százados faóriásokat, a' vidékre költé
szetet lengő, dniidszellemmel lelkesített lombos töl
gyeket; — hol a' kertész nem tesz egyebet, mint a' 
már meglevő természeti kincset használja fel, a' túl
ságosan sokat irtja ki, 's tisztit és csinosít, de nem nyír 
's fodorít, nem elég szemtelen a' természet gyönyörű 
eredetisége helyébe saját sovány eszméit állítani. 
A' kastélyt, XlV-ik Lajos korának parókás Ízlésé
ben Vanbrugh épité. Ha van is magyarországi mág
násaink egynémellyikének illy nagy kastélya: hol 
azokból a' művészeti kincs, mellyet itt a' Carlisleok 
gazdagsága összehalmozott? Antik szobrok 's drága 
olasz képek seregében itt láttam a' legszebb Carac-
cit (három Mária); 's ezen kivül feltűnő szépségű 
Mabuse' „három király-imádása." 

Uj tapasztalás győzött meg az angolok szíves 
vendégszeretetéről. Megnézvén Castle-Howard szép
ségeit, ebédelni akaránk a' park' fogadójában, 's 
vadásztársaságot találtunk ott, vidéki farmereket, 's 
uradalmi tisztviselőket. Idegen létünkre azonnal 
befogadtak nyájas körükbe 's ettünk pompás angol 
vadászebédet , a' parkban legelt özek egyikének 
húsát, nyulat, fogolymadarakat 's a' t., de nem ma
radt el John Bull szokott rostbeafje, sonkája, plum 
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puddingja's mondola tüskés „poreupineuje sem. Cher
ry*? P o r ^ t ®s champagneit ürítvén „nemes kis király
nénk" 's mi vendégekül, a' „szabad angol nemzet" 
egészségére , szíves kézszorítással bocsáttattunk el. 
Hasonló kedélyes fogadást találtunk a' vidék becsü
letes farmerjeinél. Egy 70 éves, ezüst hajú agg 
gazda maga megjárta velünk mintegy 400 acre ki
terjedésű farmját, mellynek aerejétöl két font ha
szonbért fizet évenkint, 's megmutogatván épületeit, 
szerszámait, a' csinos szobák egyikében, fia arcz-
képe előtt 's virágzó leányaitól környezve, pihent meg 
velünk. Az egészen uralkodó rend, a5 szerszámok 
's cséplőgép czélszerüsége , a' tisztaság 's józan 
elosztás élénken tüntetek fel előttünk az angol gaz
daságnak hazai ázsiai gazdálkodási rendszerünk feletti 
tökélyét, 's mindazokkal örvendetes öszhangzásban 
állott a' jóllét 's derültség, mellyet a' szorgalmas 
öreg gazda repkényölelte lakában méltán élvez. 

Elhagyván az ősi Yorkot, vasúton repültünk 
Darlingtonig (csinos város 8500 lakossal) : innét 
gyorskocsi vitt Newcastlebe (on Tyne) Northum-
berland grófság főhelyébe 's felső Anglia legszebb 
városába (70 ezer lakossal). Yorktól éjszakra he
gyesebb 's vadabb lesz a' vidék, mint közönségesen 
Angliában, 's egy dombtetőn feltűnik roppant nagy
ságban a'vidék óriása, Durham' cathedrálja, ezen 
öreg szennyes város közepette. A' 10 ezer lakosos 
Durham' tekintete igen sajátságos, sziklás magas
ság oldalán épült 9s a' Weare folyam csaknem egé
szen körülveszi. Ijesztő nagyságú, kísértetesen ható 
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dómja 420 1. hosszú 's középtornya 212 1. magas; 
sokszorozza tömérdek nagysága hatását hegyi hely
zete; azonban egyedül e' sötét nagyság az, mi által 
hat, különben minden építészeti szépséget nélkülöző 
durva tömeg. Mellette a' várban látszik az egyetem 
épülete. — Ide még 15 's Londontól már 270 mér
földnyi távolságra esik Newcastle. — A' Turf-ho-
telben szálltunk, 's az angol pontosság és becsüle
tesség élö jeléül egy Yorkban felejtett köpönyeg 's 
a' vasúton fejemről szél által leragadott kalap félnap 
alatt utánunk küldetett. 

Northumberland fővárosának vidékén levén Ang
lia legnevezetesb köszénbányái, a' britt hatalom 's 
gazdagság ezen fekete tényezői, egét folytonos kö-
széngöz üli. Egy része rongyos , de felső utczái a1 

Tyne éjszaki partján, főleg Grey lord magas emléke 
körül, olly szépek, hogy azokkal a' hasonlítást csak 
Edinburgh szebb squarejei állják ki. Pompás boltok, 
széles utczák, rendszeresen összeállított, részint gö
rög oszlopsoros palotákat látni ilt, mellyek közt fel
tűnő szép a' játékszín. — 

Megnéztünk a' fekete poros, barátságtalan vidé
ken egy nagy terjedelmű köszénbányát, 's bányász-
bőrbe öltözve, jó vezetővel ellátva 's lelkünket a' 
földalatti szellemek kegyelmébe ajánlva, leszálltunk, 
kötélen eresztetve, a' sötét üregek 1080 1. mély
ségű fenekére. Mint ha belzebúb ragadja gyehenná
jába az elkárhozottakat, olly sebesen merülénk le az 
alvilág fekete falai, szörnyei 's dörgései közé. Órá
kig mászkáltunk a' légszeszszel csak itt-ott világított 
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homályos boltozatokban, mellyek minden irányban 
vasutakkal vannak ellátva, 's hol áldozatlovak éjjel 
nappal vontatják a' szénnel rakott nagy taligákat a' 
bánya belső részeiből a' nyilas felé, mellyen ismét 
erömü vontatja fel a' fekete gazdagságot, isten' szép 
szabad egét befüstölni. A' bányában 's körüle egész 
kis gyarmatot alkotó 800—1000 ember dolgozik; 
egy tonna szén ára helyben 9 sh. Londonig szál
lítva már két annyi. A' munkások, e' sötét, gőzös, 
vészteljes alvilág halvány 's nyomorult lakosai, ör
dög-feketék 's nagyrészint meztelenek; csupán Ádám 
figefalevele helyett használnak bördarabot'slábaikat 
fedik sértéstől őrző borítékkal, és a' szennyes iz
zadtságban fürödve, naponkint 8—10 órát dolgoznak 
a' nyomasztó légben. Megkönnyebbült kebelem, mi
dőn a' rémek 9s nyomor e' fekete poklából ismét 
fölragadtatánk a' föld színére, hol hideg és kelle
metlen szél fújt ugyan 's őszi eső lanyházott, de ez 
esős, szeles és köszéngözös felvilág is paradicsom
nak tetszett az alvilági szűk, szorult, aggasztó lég
gel , sötétséggel, 's tompán dörgő rémhangokkal 
hasonlítva. Borzasztóbbat sohasem éreztem, mint mi
dőn az 1080 1. mélységbe le 's belőle felmerültem 
az erömü által sebesen vont saraglyán, először, 
mintha megnyílt föld sírja nyelt volna el, másodszor: 
mintha ismét az okádott volna ki gyomrából. Veze
tőnk többnyire a' gyakori explósiók elbeszélésével 
mulattatott, mellyek által e' században már több 
mint 2000 ember veszté életét. — Dolgot adott, míg 
arczainkról a' szén nyomait lemoshatok. 'S midőn a' 
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kandalló nyájas tüze mellett kellemesen pihenünk, 
s gyárak' puha kelméibe kényelmesen beburkózunk: 
ki gondol a' nyomorultak sápadt arczaira 's véres 
körmeire, kik e' vidám láng, e' kényelmes öltözet 
teremtő eszközét felkaparják a' föld kemény, mély 
gyomrából, hová azt a' természet rejté? — ah! 
az ember igen gonosz és telhetetlen állat, mindenü
vé befúrja magát, hallá és madárrá, gnómmá és 
síri phantómmá lesz — aranyért. — Es haza érvén, 
csakugyan vígan lobogott kandallónk tüze. Künn 
komor esö volt, "s illyenkor édes dolog kandallónál 
ülni, 's ezen honunkban még kevésbbé ismeretes 
melancholicus örömet élvezni, mellyet a' lángba né 
zés okoz; látni e' tüzjátékban az élet képét, a' ma
gas szenvedélyes fellobogást 's a' lassankinti elham-
vadást! — De most a'koromvilágból hozott fekete 
képzetek czikáztak keresztül lelkemen, 's édesbús 
melancholia, leánya a' kandalló-lobogásnak és sus
torgásnak , nem derítheté fel a" férfi ónnehéz' gond-
jait, mint szokta Bersenyifc „magános örömi szép 
holdvilágával." 
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SCŐTORSZÁG. EDINBURGH. GLASGOW. EGY 
NAP A' TAVAKON. 

Örültem, hogy Newcastletöl Edinburghba vasút nem 
vala, 's a' gyorskocsi tetején ülve utazhaték. Britt földön 
utazni, még kedvetlen időben is , élvezetet ad, az 
utak olly jók, a' vidékek olly panorámszerük ! Ang
lia nagyobb része ugyan alacsony dombhullámok 
lánczolata, de ezen egyforma hullámzást épen nem 
mondhatni untatónak, mert egyes birtokok zöld ke 
rítései 's különböző szinü vetései \s ugarjai, a' 
kerítéseken belől nyájas verestégla-házak 's itt-ott 
az egyszerű farmok közt tekintélyes uri lakok, öreg 
fák homályába rejtve sejthető házi örömek 's walter 
scotti és bulweri képek, a' sürün egymás után kö
vetkező helységek góth egyházai, 's maga a' min
dennemű csinos kocsikkal, lovagokkal, roppant gyors
kocsikkal hintett országút, a' legváltozatosb 's mu
lattatóbb képet adják. A' lovaglás igen otthonos 
Angliában; nemcsak farmerek lovagolnak apróbb 
távolságokra; nagyobb utakat is szokás, csekély 
poggyászszal, lóháton végezni, 's nem ritkaság, 
hogy hölgyek lóháton utaznak. Igen czélszerüek az 
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egy lovas, két kerekű, könnyű, sokféle ékes alakú 
kis kocsik, mellyek az elasticus, tömör ulon vígan 
görögve haladnak 's ellentét által emlékeztetnek a' 
hazai sáros utak unalmas jeleneteire, hol szolgabíró 
ur gyakran igen apró tekintetességét négy ló hur-
czolja megye-hosszat. —Közeledvén Scótországhoz, 
az öltözetekben tetemes változás tűnik fel; a' tarka 
scót színek elevensége virít mindenfelé, Newcast-
íeben rakvák a' boltok scót kelmékkel, a' férfiak 
nyaka körül gyakran látni asszonyi nagykendöket 
's tarka shawlokat; az angol szójárás változik 's 
minden előkészíti az utast Ossián hónára. 

A' 106 angol (mintegy 23—24 német) mfdnyi 
utat Newcastletöl Edinburgig 12 óra alatt futottuk 
meg, 's este 8 órára a' gyönyörűen világított scót 
fővárosban yalánk, — a' légszesz-fény' tengerében 
úszó halmokon, miken Edinburg különböző részei 
feküsznek, tündérszépségü világot sejtvén. Útban 
esett Morpeth, 4800 lakosú kis város, hol Nor-
thumberland megye szép börtöne 's ékes városház 
van, mellyet 1714-ben Vanbrugh épített. Utazván 
a' nagy részint kopár \s unalmas halmokkal átvont 
Northumberland hosszában, hol ritkák a' parkok, 's 
nagyobbak és ezért nem is olly festőiek a' farmok, 
Wittingham, Wooler és Cornhillon át a' Tweed 
vizéhez értünk, melly itt határt von Anglia és Scó-
tia közt. Azonnal túl a' vizén egy vargának házi
kója áll, ki szinte a' gretna greeni kovács mester
ségében kontárkodik, 's Angliából megszökött páro
kat a' szent házasság lánczaiba varr és csirizei. — 
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A' vizeknek saját elevenítő hatásuk van; a" Tweed 
felé és körül ismét megszépül a' vidék. Első város 
Scótországban Coldstream, 2900 lakossal. — Kel
sóban ebédelénk, melly csinos kis fészek, 9s az est 
homályában, folytonos parkok és kertek közt, fel
séges úton beértünk a' fővárosba, melly felett az 
égen a' légszeszszel világított nagyvárosok sajátságos 
tüzoszlopa lebegett. A' másik nagyobb országút 
Neweastleböl Edinbnrgba Alnwick, Berwik 's Dun-
bár felé vezet; mi a' rövidebbet választók. — Scó-
tia határán nem lehete nem tudakozódnom a' gretna-
greeni kovács után, 's azon értesítést vevém, hogy 
Scótiában mindenkinek szabad 2 tanú előtt házas
társsá esküdni. Gretnagreen levén legközelebbi ál
lomás az angol határhoz, igen természetes, hogy az 
Angliából megfutamodott szerelmesek ezt választák 
esküvési helyül *s az ottani fogadóst vevék tanúnak, 
ki lassankint divatba jött és mindenki által felkeres
tetett hasonló czélból. 

Másnap Mihály napja levén, Edinburg regényes, 
emlékdús falai közt emlékeztünk hazánk kedves 
Ossiánja, Vörösmarty Mihályról. Az ős gael nyelv, 
Ossián nyelve lassankint kihal a' bérezek közt, he
lyét az angol polgárosulással angol szó foglalja el; 
váljon a' szép zengzetes nyelv, mellyen Vörösmarty 
Szózatát éneidé, nem fog-e elenyészni egykor a' 
külföldi polgárosulás befolyásai közt? váljon egykor, 
oh nemzetem istene! nem fogja-e kérdeni az utazó, 
mint most én Scótiában: „ugyan hogy' is hangzott 
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csak a* magyar puszták' ősi nyelve? — azt mond
ják , szép és zengzetes vala !a 

Edinburg egy a' világ legszebb városai közöl. 
— 133,000 lakosával, népességre nézve Brittföldön 
csak nyolczadik. Kik Athént látták, sok hasonlatot 
találnak a' déli Hellasz fővárosa 's ezen éjszakszi
geti műzatemplom közt. Mit az utazó számos orszá
gon keresztül, elhintve lelhet csak föl, itt egy cso
portban találja; görög és góth templomokat, Hellasz 
régi dicsőségét felelevenítő középületeket, történeti 
regényes emlékezeteket, mikkel minden kő be van 
írva Midlothiárf szivében, a' legkiesebb tájt, hegyeket^ 
völgyeket és méltóságos tengertükröt $ kikötőt és 
bányákat, virágzó zöld kerteket és kopasz szikla
ormokat, szebbnél szebb új máfváiíy-palötákat 's 
hidakat és szennyes régi utczákat, bástyákat, om-
ladékokat; 's mindezt egymás közvetlen szomszéd
ságában. A' Colton-dombra felmenni, 's olt a' scót 
nemzeti emlék oszlopai alatt megállva, szent emlé-* 
kezetü márványoktól 's nemes középületektől kör
nyezve végig riézni az új város fényes arczulatán> 
tisztái egyeftes utczáiií, rendszeresen épített palota
sorain 's az ó város magas régi szennyes házain, hol 
egykor a' Jakabok és Stuart Mária idejében a' scót 
nemesség szine lakozott, most pedig a' szegénység 
és szenny tanyáz; látni egy pillantással a' feleleve
nített görög építészet remekét, a' Hamilton által 
épített főiskolát (high school, Lyceiim), a' sötét börtö
nöket 's odébb a' véres árnyékoktól lakott Holyrood 
kastélyt 's Holyrood-abbey romait, egyfelől a' né-

Uti Tárcza. V-dik Füzet. 1 5 
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pes élénk város gyönyörű panorámját, másfelöl a' 
Salisbury-crog' ormait , a' szent Antal kápolna om
ladékát, Arthur Scaf kopasz csúcsát, a' Firth of 
Forth tengeröböl kristálytükrét 's távolabb a' nagy 
óceánt, a' közepéből felmeredő Bass szikla-szállal: 
— mindez olly tekintet, melly miatt csakugyan 
méltó 300 mérföldnyi távolból ide jöni. Elismert 
dolog, hogy Stambul, Nápoly és Edinburg leg
szebb fekvésű fővárosok, mikhez magyar hiúságom 
olly örömest sorolja Budapestet. Ennak fekvése két
ségtelenül szinte egy a' legszebbek közöl, a' budai 
hegyek alatt, egy méltóságos nagy folyó partjain; 
"s ne felejtsük megbecsülni e'gyönyörű fekvést. De 
a' vidék igen műveletlen még; a' szent-endrei szép 
hegysornak csak a' jövendő kor veendi kellő hasz
nát, midőn Pest szabad 's testtel lélekkel magyar 
polgárainak, 's a' nevetséges dölyföt levetkezett 
nemességgel összeolvadt gyámoknak 's kereskedő
nek villái fognak zöld oldalán ragyogni. — Edin-
burgnak van hegye 's tengere, de hiányzik a' tiszta, 
szelíd déli ég: lege gyakran ködös, hegyeit többnyire 
fátyol borítja 's nem látni azokon a' melegebb ég
hajlat dús növényzetét, zöld erdő koszorúit. A' scót 
hegyek sajátságos jelleme kopaszság. 

Első reggelen, mellyre a'gyönyörű scót főváros
ban ébredénk, siettünk megfutni az új város egyenes 
utczáit, squarejeit, téréit, 's megnézni márványpalotái
nak roppant tömegét; —a'Princes, Georges, Queen-
street, a'Charlotte-square^iindenek fölött pedig a' ke 
rek Moray-place, Ainslie-place és Randolph crescent 
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szépségével London legszebb részei sem vetélked
hetnek. Ez egész új város a' legújabb izlés teremt
ménye ; e' telkek nem sok évvel ezelőtt Moray-csa-
ládéi valának, mellyröl a' felséges Moray-place ne
veztetik, 's melly azokat egyeseknek eladá. A' házak, 
térek és körök tökéletes symmetriában, előre k i 
dolgozott terv szerint épitvék, — egyetlen mód, melly 
által ennyi szépséget, illy elragadó egészet lehet 
kifejteni. A' Georges-streeten, melly 115 1. széles 
's több mint fél angol mérföld hosszú, 's mellyet a' 
nem kevésbbé szép Castle-, Frederic-, Hannover-ut-
ezák metszenek keresztül, viseount Melville Henrik 
karcsú emlékobeliskje áll 's ezenkívül IV-ik Henrik 
és Pitt érezemlékei. Ez utcza nyílásával szemközt, 
a' Charlotte-squaren van Edinburg legnagyobb 's 
legszebb egyháza, szent György, a' londoni szent 
Páléhoz hasonlító dómjával. A' Charlotte- és St. 
Andrew-squarek 's a' Moray-place zöld kertéin kí
vül a' Queens ós Herriot-streetek közt 's az Aber-
cromby-placen terjedelmesb kertek vannak, vala
mint az új ós ó város közt is, a' Princes-street 
folytában. 

Az új és ó város közt mély árok van, mintha 
a' régit 's újat teljesen el akarná különözni. De az 
ó Edinburg nem hagyta magát kaczér ifjú testvéré
től elválasztatni; hidak és töltések által van a' két 
különböző jellemű rész összekötve, 's a' közbülső 
árok kies kertvölgygyé szépítve. Tündéribb látvány 
nem képzelhető, mint estenkint e' hidak egyikén 
megállva, a' különféle magasságokon világító fény

l ő * 
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pontokat áttekinteni. Az árok partján 5—6 emeletes 
ó házak emelkednek, 's ezek az éj homályában, r a 
gyogó fénysoraikkal, az egekig látszanak felnyúlni, 
's az ezeregy éjszaka keleti világába varázsolnak. 
Á' két városrészt elválasztó árkon átvezető hidak 
egyike a' Nörthbridge, mellynek fejénéi van a' R e -
gister-oíFice épülete, Róbert Adams rajza szerint, 
hol a' scót közirományok 9s ítéletek tartatnak és több 
közhivatal tanyája van. A' palotán? mellyben 100 
hivatalos szoba 's részint terem van, 50 1. átmé
rőjű dom emelkedik. Ezzel szemközt, épen a" híd
főnél áll a' színház, melly Edinburg többi középü
leteinek fényéhez nem illik. Másik átjárás az „Ear-
then Mouth ,éí melly előtt áll a' felséges „royal insti-
tution" (Muzeuní)^ egy Edinburg büszkeségei közöl, 
melly Hellasz legvirágzóbb korának is becsületére 
válnék. Ez elragadó szépségű görög épületben szo
bor-, kép- és régiség-gyűjteményt láttunk. Az újabb 
kori képek közt feltűnők valának W. Etty táblái. 
A' képtárba lépésért egy shillinget kellé fizetni, de 
a' régiség-gyűjteménybe mindenki szabadon mehet 
Legnevezetesb tárgyak itt John Knox szószéke, 's 
azon scót gtillotin (maiden),'mellyel Mórion gr. Argyle 
és Montrose marquis 's egyebek lefejeztettek. Ez 
épületben tartja gyűléseit a' „royal society," itt van
nak á' szépmü 's kézmükiállitások, pártoló 's kor
mányzó egyesületek felügyelése 's rendezése alatt; 
é* remek épület egyesíti magában a' tudományos 's 
művészeti törekvés mindennemű ágát, és szebb lé 
leknek nem lehetett szebb testet alkotni lakásul. — 
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Miért ne lehetne nálunk is academiát, muzeumot 's 
müipart egy nagy országos épületben egyesíteni? — 

A' Leithstreeten levén szállva, fogadónk abla
kiból egyenesen a' Caltonhill emlékeire láthatánk, 
raellyre a1 Princes-street Waterloo-placen keresz
tül vezet föl. Ennek joipk felén egymás mellett álla
nak a' pompás bélyeg- és postahivatalépületek. Az 
utcza házainak nemes, könnyű oszlopsorai közt a* 
Caltonhalom kölépcsözetéhez érvén, csak hamar 
fen valánk az emlékekkel rakott magasságon, mellyek 
mind szépek, de sokaságuk által egymás hatását 
kölcsönösen csökkentik. Először is Dugald Stewart 
tanár emlékét láttuk Playfairtöl, melly Lysicrates 
görög emiekének másolata, majd Playfairét, ki amazt 
alkotá, közel ezekhez a' csillagvizsgáló tornyot, is
mét Nelson emlékét a' legmagasb tetőn, nem annyira 
szép, mint roppant müvet, melly a1 chinai nagy por-
czellán-tornyokra emlékeztet. Mellette van a' nagy 
eszméjü nemzeti emlék* 9 oszlopa, melly a' régi 
Parthenon tökéletes felelevenítése lett volna (a'Wa
terlooi hősök tiszteletére), de pénzhiány miatt félbe
hagyatott. — Innét nyílik legszebb kilátás a' nap
sugárban ragyogó tengerre, 's a' völgyeken 9s dom
bokon el-eltünö 's fel-felmerülő kaczér város élő 
's mozgó panorámjára. Leszállván a' halom déli ol
dalán, a' fölelevenített görög építészet legszebb edin-
burgi remekét, a' lyceumot, látánk magunk előtt 
's vele szemközt Burnsnak, a9 nemzet kedvencz köl-r 
tőjének márvány-emlékét Flaxmantól, gyönyörű gö-r-
rög fedél alatt. — A' közelesö börtönöket (Jail és 
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Bridewell), minthogy kömüvesi javítás alatt voltak, 
nem láthatunk. 

Másik magas pontja Edinburgnak a' város kö
zépen meredek, a' tengerszin felett 383 1. magas 
sziklán trónoló régi vár; igen festői maradvány a' 
seót elöidöböl, mellybe 200 katona fér. Számos os
tromon ment keresztül Bruce és Baliol, a' Stuartok 
és Cronwell idejében; de legnevezetesb azon os
troma, melly Moray Rudolfot tette halhatatlanná. 
Scót nemzeti öltözetű, vademberekhez hasonló ka
tonák őrzik. Megnéztük a'fejdelmi ékességeket, ko
ronát , kir. pálczát, kardot 's egyebeket, mik a' 
vár egyik sötét 's csak lámpáktól gyéren világított 
szobájában, vasrácsoktól körülvéve, bársony-ván-
koson feküsznek. Sokáig^ elveszetteknek tartattak, 
míg végre azon szobában, hol most is állanak, befa
lazva 's a' jelenleg is használt tölgyládába zárva 
megtaláltattak. Nevezetes még e' várban azon szoba, 
hol Stuart Mária fogva volt 's hatodik Jakabot szüle, 
kiben Anglia és Scótia koronája egyesült. A' várba 
vezető téren a' yorki herczcg érczemléke áll, 's az 
udvaron roppant régi álgyu, méltó párja a 'genti-
nek, — mellynek neve „Mons-meg." — Tornya 
tetejéről ismét felséges kilátás van a' hasonlíthatlan 
fekvésű városra. 

Ha az új városból, a' Prince-árok felett, az 
úgy nevezett „earthen mouth"on átmenvén, keletre 
térünk, előttünk áll a' szép börze, mellynek egy 
részében a' város helyhatósága ül 's hol Herriot árva
házába és a' várban őrzött kincsekhez belépti jegye-
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ket kaptunk; St„ Giles egyháza, Edinbirfg főtemploma 
góth ízlésben, a'parlament-square, IMk Károly kife
jezésdús lovagszobrával's e'téren a'régi parlament-
terem, hol az Angliávali egyesülés előtt Scólia or
szággyűlése tartatott, most pedig az ügyvédek hi
vatalos teremé, kétségkívül legszebb minden illy 
czélra szolgáló teremek közt a' nagy világon. 122 
1. hosszú, 49 széles, aranyos gombokba végződő 
gyönyörű tölgyfaboltozattal, tiszteletes antik-arczn-
lattal. Míg a'pesti poros, szűk, szurtos procurato-
ria a' magyar ügyvéd elhanyagolt, 's mélyen sü-
lyedt helyzetének egész szegénységét 's alacsonysá-
gát kitünteti: itt, a' kisebb Scótia fővárosában, ma
gas téres és gazdag teremben, lélekemelő nemes 
környezetben, jár büszke homlokkai a' becsült és 
tekintélyes ügyvéd, múlt századok dicső emlékezé
seitől körüllengve, *s tisztelt férfiak, birák és ügy
védek, Mellville Henrik, Dundas Róbert, Blair Ró
bert, Duncan Forbes de Culloden szobraitól körül
vétetve. A' nagy teremből nyíló tornácz, hol az 
ügyvédek írásokat 9s leveleket rejtő szekrényei ál
lanak , a' törvényszéki termekbe vezet, mellyek 
szépségét, tisztaságát, czélszerü elrendezését öröm 
vala látni. Az ügyvédi kar Edinburgban legelőke
lőbb 's leggazdagabb néposztály; a' magas nemes
ség, hazájának Angliával összeolvadása óta, Lon
donban 's nyáron át jószágain, váraiban tanyázik; a' 
kalmár és gyámok inkább Glasgowban lakik, Edin-
burg ügyvédeknek, tudósoknak, rewiew-iróknak, 
bírálóknak maradt lakhelyül. Az ügyvédi kar könyv-
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tárában nem kevesebb mint 150 ezer becses kötet van, 
legnagyobb szívességgel nyitva mindenki használatára, 
ezenfelül 1700 kézirat. A' könyvtár fentartására 's 
nevelésére szükséges sommák leginkább a' testületbe 
lépő tagok által fizettetni kellő pénzekből kerülnek 
ki. Idegenek bemehetnek's olvashatnak és Írhatnak, ta
gok pedig egyszerre 25 kötélig ki is vihetnek 's ezeket 
garatjaikkal közölhetik. A' nagy ügyvédi könyvtáron 
kivül ugyanazon épületben van még egy másik, úgy
nevezett Signet-library 50ezer kötettel, az ügyvé
deknek egy másik osztálya, a' hivatalos irományok 
készítői (nálunk mintegy jurátusok) által felállítva. 
Mikor lesz a' mi tehetőseinknek, tajtpipa^- 's agár-
gyüjtemény helyett, 50ezer kötet könyve egy ra 
káson? — A' könyvtár-épület szomszédságában áll 
a' County-hall, mellynek terve hasonlít I^rechteus 
templomáéhoz Athénben. 

Átmenve IV-ik György hídján, melly a' Cow-
gate mély, régi, szennyes utcza felett vezet, meg
néztük Herriot (VI-ik Jakab király egykori ékmü-
vese) intézetét, hol 180 árva gyermek neveltetik 
's talál tápot, ruházatot és tanítást. Az épület négy
szeg, 40 lábnyi hosszú oldalakkal; 1628—1660-ig 
épült 's 27 ezer fontba került Inigo Jones terve sze
rint. Az udvaron bibliai zamatú felírások, emlékez
tetve, hogy a' puritanismus hazájában vagyunk, 's a' 
szépen megújított góth kápolna bejárásával szemközt 
az épitö aranyműves szobra 's e' versek állanak: 
,?Corporis haee, animi est hoc opus, effigies" A' ne 
mes alapítvány növendékeit: 180 egészséges piros^ 
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pozsgás gyermeket, 7—14 éveseket, ebédnél ta
láltuk számos látogatótól környezve 's fiatal étvágy-
gyal falva a' jól készített ételt. Megnéztük a' tanító, 
mosdó- és fürdő-, 's alvó-teremeket. Egy teremben 
18 ágy van, 's mindegyikben két növendék hál, mit 
nem helyeselhetni. Tanulnak írás, olvasás, földirás, 
számtan és mathesison kivül angol, franczia, görög, 
diák nyelveket, a" rajzolat és zene elemeit. Midőn 
14 éves korukban elhagyják az intézetet, kapnak 
két öltözet ruhát's egy bibliát; ha mesterségre men
nek , öt évig éyenkint 10 fontot 's a' tanulás vé 
geztével 5 fontot, kik pedig tudós pályára rendel
tettek, collegiomba küldetnek 's kapnak 4 évig évenkint 
30 fontot. — E' jeles intézetből két századon át 
Seótiának igen sok derék polgára lépett már ki az 
életbe. Bevétetnek árva és szegény gyermekek, 
edinburgi polgárok fiai; a' felügyelés a' városi tiszta 
viselöség- 's papságra van bizva. 

Az öreg, *s történeti érdekkel biró házakkal tele 
Canongate-uteza vezet Holyrood-palotába, azon ter^ 
mekbe, hol akaratlanul eszébe jut az embernél^ 
Börne paradoxona: „milly szép, királynak nem len-? 
ni!" azon abbey' ábrándos romaihoz, hol több scót 
király, Darnley lord 's egyebek nyugszanak, 's mely-
lyet 1128-ban az ájtatos I-sö Dávid épített. Meg
nyílt előttünk a'titokteljes toronyszoba, hol Stuart 
Mária esdeklései daczára Riccio, a' szép olasz festő, 
megöletett. Ott vannak a' pallón mai napig kiontott 
vére foltjai, mellyeken egy élénk franczia utazó, 
az ezen vérfoltokból jövedelmet szedő öreg kulcsárné 
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nagy ijedésére , moesoktisztitó vízének erejét akarta 
megkísérteni — ott Riccio arczképe, az ágy, mely-
lyen a' szép könnyelmű királyné bájos teste nyugo
dott , a' pamlag 's bútorok, bűnei- 's epedéseinek 
tanúi, miket saját kezével hímezett. Saját bűbájos 
hatalom az, melly e' Stuart Máriát még késő emlé
kezetében, még bűnei színhelyén is körüllengi; egy
azon hatalom, melly a' fiatal Mortimert megkábitá, 
melly a' nemes Schillert ügyvédévé ihleté, melly 
minden ifjú 's érező kebel által e' szép bűnös szen
vedőnek adat igazságot Erzsébet királyné 's a' szi
gorú angol birák ellenében. — Megnyíltak továbbá 
a' szomorú teremek, mikben az országából elűzött 
franczia Bourboncsalád, X-ik Károly 's háznépe 
1830-tól 1833-ig lakott; — a' nagy terem, melly 
100 lábnyi hosszúságában 106 scót király aféle k é 
peivel van borítva, mint nálunk is láthatók ollykor 
ős nemesi lakokban torzomborz Attilák, Árpádok és 
Hetumógerek. Most a9 scót peerség képviselőinek 
választása történik itt az angol parlamentre. — Ne
gyedik György 1822-ben meglátogatván Seótiát, e' 
kastélyban ütötte fel trónját; Victoria királyné, itt 
létekor, nem lépett be a' véres tanya foltjaira, a' 
megbukott hatalom szomorú emlékezései közé. — 
Elhagyván a' regényes szellemek e' melancholicus 
lakását, melly Arthur scat és Calton-halom közt, 
félreeső völgyben fekszik, illő börtön a' száműzött 
nagyságnak, — az ó város legnagyobb utczáján, 
Nicolson-streeten, elmenénk még a' Vl-ik Jakab 
állal épített gyönyörű egyetembe; a'Surgeon-hallba, 
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melly tiszta nemes görög mii a' Royal institutíon és 
high scool épületeivel Edinbnrg építészeti dicsősé
gének legszebb trifoliuma, 's a' „szorgalmas vakok 
asylumába," hol e' szerencsétlen embertársaink köny-
nyü munkával keresik meg élelmök egy részét, míg 
a' másikat emberszeretet keze nyújtja. Mindenütt 
tudomány, művészet, emberiség, civilisatio! — 

Lóerővel ellátott vasút ragadt ki Dalkeith-cast-
lebe, melly Bucclengli berezeg tulajdona, "s hol 
1822-ben negyedik György, ott létünk előtt pár 
héttel pedig Victoria királyné vala szállva. A' szép 
fekvésű nagy parkban, mellyet jókora patak (a' 
Nord és South Esk) hasít, 4—500 szarvas szökell a' 
bársonygyepen, a' kastély maga régi komor épület, 
tökéletlen négyszeg, de belső elrendezése 's ékesitése 
az általam ekkorig látott pompa legmagasb fokát mu
tatja. A' kis szőke királyné fehér atlasz ágya még 
akkor is úgy állott, a' mint az belőle kikelt, az ég 
színkék selyem-menyezet szelíden borult a' tiszta, 
dagadó fehér selyem-párnákra, mik felett drága him-
zetü selyemtakaró hevert. — Dalkeithböl jövet jobbra 
látni Craigmillar-castle romait, hol Stuart Mária 
évekig fogva ült. — Este vetett haza a' tündérileg 
ragyogó Edinburgba, hol az ó 's új várost elválasztó 
mélység partján, az ó városi részen álló 6—7 eme
letes házak ablakiban, 's a' város lépcsőzetes utczáin, 
halmain, a' várban és Caltonhillen égő gyergyák 
özöne leirhatlan képet adott. — Még ez este a' „Com-
plete Suffrage" politikai egyesület gyűlésében valánk, 
melly az ó város egyik kis templomában tartatolt 's 
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mellynek elve egyre megy ki a' chartistákéval, de 
ezen nevet nem viseli, minthogy azzal rakonczátlan 
pórnép eszméje köttetik össze Angliában. Jelen vol
tak és sokat beszéltek Sharman Crawford és Sturge 
radicálok. De e' meetingek, egyező véleményüek-
böl állván, épen nem mulattatók, — néhány indít
ványozó beszéd, a' jelenlevők „hearajei 's helybe
hagyó „yea* kiáltásai — 's ezzel vége. A' szónokok 
az általános szavazat melletti jól ismert okokat is
mételvén, 's élénkség nélkül beszélvén, untatok Tá
lának. 

A' gyönyörű, felejtlietleq. Edinbtirgból Glasgowba 
vitt a' gözmozgony, harmadfél óra alatt futva meg 
a' mintegy 50 angol mérföldnyi távolságot, 's jobbra 
hagyva a1 történeti érdekű Stirling várat, melly 12 
esatamezöre néz, 's mellynek sziklaorma annyi hü 
seot vérrel van festve. Fekvése királyi, kevély, 
uralkodó. — Glasgow, Brittaniának népességre har
madik (Spackmann szerint 257,592 lakossal biró) 
's nagyszerű középületekkel díszes városa, ég Scó-
tiának legnagyobb *s fökereskedö és gyárvárosa, 
érkezésünk napján, vasárnapon, nem egyéb vala, 
mint egyházakba 's azokból ki özönlő ájtatos nép bú
csújáró helye, jelentve, hogy a' scót még buzgóbb 
vasárnapülö, mint az episeopális angol. A' csöndes 
utczákat csak akkor lépé el ünnepileg öltözött nép, 
midőn a' templomköpük kiáraszták heréiket, 's úgy 
hiszem, egy füttyentése a'jó kedvnek lázadásba hozta 
volna az egész várost. — Mi a' Georges-squaren fekvő 
royal hotelben valánk szállva. E' square körül ter-
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jed a' város legszebb része, itt vannak a' legdi-
szesb fogadók, *s idáig vezet a' vasút, melly a' vá
rosnál hosszú sötét tunnellel végződik; a' square ker
tében W. Scott obeliszkje, Sir John Moore és Watt 
emlékei állanak. Megjárva a' szép széles tiszta ut-
czák nagy seregét, millyeilek az Argyle, Glassford, 
Stockwell, Buchánaíí, Queen 's a' t. többnyire 
történeti nevű utczák, gyönyörködve legelteténk sze
meinket a' város ékes középületein, a' börzén, ban
kon, 's a' Clyde vize hídjain. Glasgownak 6 hídja 
van, ezek közt szép köhidak u. m. Stoekvvellbridge 
(415 1. h. 34 1. sz.) Hutchesonsbridge (406 I. h. 
36 1. sz.) Glasgowbridge (560 1. h. 60 l.sz.). — A' 
kikötő, a' folyó éjszaki felén 3680 1. hosszú, a' 
délin 2250 1. — Legnagyobb nevezetessége Glas-1 

gownak hires börtöne, Bridewell, a' philadelphiai 
magányrendszer legszebb példánya. Mintegy 430 
fogoly vala benne ez időben, 's a'felügyelő, ki min
dent megmutogatott, örülési esetre nem emlékezek; 
mi nem is csoda, mert a' börtönidö legfeljebb 2—3 
év 's ezalatt is gyakran látnak idegeneket, 's csak
nem naponkint a' káplánt, ki nekik lelki táplálatot 
hoz, — a' nagyobb bűnösök deportáltatnak. A' r a 
bok arczszine sem vala feltünöleg sápadt és szen
vedő. — De ki számítja ki a' szoros mag lyrend-* 
szer következéseit ott, hol a' rab 15—^ü évre is 
ítéltetik, hol nincsenek az anyaországnak gyarmatai, 
mellyekbe népe seprejét kiüríthetné, hol a' nemzeti 
véralkat különben is hajlandó komor kórságra! "s a't* 
Illy körülmények közt a' magányrendszerre elmond-* 
hadni Byron sötét verseit: 
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És ők vad állatkint lakoznak ott, 
Magok 's mogorván szűk börtön hüsében, 
Melly fekhelyök most 's majd sírok leszen. 

Glasgow a' scót felföld (Highland) kapuja, azon 
regényes, sajátságos bérez- és tóvilágé, melly ter
mészeti szépségre a' világ bármelly vidékével ver
senyezhet, 's mégis a' Rajnára és Schweiczba szo
kott angoloktól nagyon elhanyagoltatik. — Ki W. 
Scottot olvasá 's a' tó leányával barátságot kötött, 
állhat-e ellent forró vágyának, látni, ha csak egy 
kis részben is, ama' felejthetlen, a' képzeletbe kitö-
rülhetlenül benyomult jelenetek színpadát, a' 

Barna mohok 's borzas fák világát, 
Felhős bérezek ^s vad vizek világát — 

nem! és ha még kétszer jobban könyeznének is az 
ég szemei, mint oct. 3-ikán, midőn a' Glasgowot 
öntöző életér, a' szép Clyde folyó habjain Prince 
Albert gőzössel kora reggel elindulánk, Govan és 
Patrick helységekig kerti házak koszorúzzák a' Clyde 
partját, melly nagyságára nézve Seótia harmadik 
folyama, 's itt a' Garam- vagy Ipolyhoz hasonló. Part
jai Glasgowon alul mintegy 7 mérföldig mesterséges 
kövezettel vannak elkészítve, 's a' tengerből Glas
gow alá járó hajók számára köhalmazokkal ellátva, 
mellyek a' biztos utat kijelölik. A' kis élénk folyót 
már 1812. óta hasítják gőzösök, jelenleg mintegy 
100 gőzhajó túrja habjait, 's dagály idején 400 ton
nás hajók is felmennek Glasgowig. Mielőtt, két órai 
repülés után, Dunbartonba érénk, láttuk a' scót 
nemzeti balladákban megénekelt Kelvin folyam tor-
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kolatát, North Bar kastélyt, hol Allan Ramsay 
„Gentle Shepherd" czimü igen kedvelt 's népszerű 
költeményét irá, balra Renfrewt, jobbra Dnnglass 
castle romát igen festői helyzetben, hol a' Clyde 
első gözhajósának Bell Henriknek emlékobeliszkje 
áll. Szinte jobbra Kilpatrick közelében látni a' nagy 
csatorna torkát, melly Scótia keleti és nyugati part
ját összeköti a' Forth és Clyde öbleit (firthjeit) egye
sítvén. A' csatorna, Scótia föéletere, Forthtól Cly-
deig 35 mfdnyi, közép szélessége színén 56 láb, 
fenekén 27 1.; közép mélysége 10 1. — 1768-ban 
kezdetett, 1790-ben végeztetett 's 200 ezer fontba 
került. Egy 2 l / 2 mértföldes oldalvágás összeköti 
Glasgowwal. — Dimbarton az éjszaki (jobb) par
ton fekszik, ott, hol a' kis Leven folyó az itt már 
széles és öblöt alkotó Clycleal egyesül. — Cónus 
alakú, két ágú, 560 1. magas bazalt sziklán áll a' 
vidék koronája, a' régi festői Dumbarton vár, most 
státus-fogság. — A' kikötője 's hajóépitése által 
elég mozgékony életű városból a' készen várakozó 
omnibus csakhamar áttett a' fél órányira eső Bal-
lochinbe (fogadó), mellyhez közel van Balloch vár, 
's épen mellette szép függő lánczhid a' Leven v i 
zén. Itt van a" Loch-lomond tó déli vége. Ennek 
hosszában, másik gőzhajóval felúsztunk Tarbetig, 
mellyel szemközt a' keleti parton van a' highlandi 
hegyek egyik legmagasb csúcsa, a' 3197 lábnyi 
Ben Lomond; fellegkoronával kopasz szikla búb
ján. Loch Lomond partjai eléggé fel vannak ruházva 
's vidéke vetélkedik a' legszebb schweiczi tavaké-
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val , sajátsága azonban a' tükörén mintegy úszni 
látszó számos apró zöld sziget, kisded tündérlakok, 
úszó-kertei azon ösi szellemeknek, mellyeket az ó 
scótok babonája imádott. — Kiszállván Tarbetíiél éC 
Loch Lomon habjairól, szép csendes völgyön át bégö 
nyájak 's gael pásztorok idylli körében, sétálánk 
Arroguhárba, melly 22 ű. mérföldnyire van Dun-
bartontól. Itt már a' Lochloiig partján álltunk, melly 
a' Firth of Clydenak (Clyde öblének) éjszaki kiöm-
lése, 's mellynek vidéke kopárabb ugyan, mint a' 
virágzó Lociilomondé, de nagyszerűbb. Kisebb ol
dalöblei a' Loch-goil és Holy loch. Nyugatra, 7 mfd 
hosszúságban terjed Roseneath félsziget, Argyle hef-
czeg szép kastélyával. — A' 24 a. mérföldnyi hos£-
szu Lochlong habjain, Gourok, Greenock, Port 
Glasgow és Dutfbarton felé késő estére visszaérkez
tünk Glasgowba. (A' „Dun" gáel szó várat, erős
séget jelent, p. o. Dunbarton (Britt vár) Dun glass 
's a ' t . B e n hegyet, a' Loch tavat, I n c h szige
tet vagy vízpartot.) 

A' lochlomondi gőzhajón, egy nemzeti öreg du
dásnak (bagpípe) majd víg, ííiájd keserű hangicsálása 
mellett, alkalmam vala több jelenlevő scóttál társal
kodni. Néhányan értették még az ős gael nyelvet, 
melly alsó Scótiában egészen eltűnt már 's a' hegyek 
közt is mindinkább elenyészik, mióta a' dalok hő
seit, Fingal fiait, kikben egykor a' római sasok 
gyözhetlen ellenre találtak, megszelidíté 's elnyelé 
az angol anyaország túlnyomósága. Hol egykor vér 
folyam hömpölygött a' bérczeken 's érczpánezélos 
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harczsereg száguldott a' völgyeken: most szelídebb 
csillagok országlása alatt az emberi nemet megne-
mesiíö tudomány 's művészet hinti áldásait, béke 's 
kereskedés öleli a* partokat, szelíd mtízák kara éne
kel a' classicus földön, és a' scót méltányolja az 
angolok által reá árasztott civilisationak ezen áldásait, 
de azért magasan dobog fel keble, ha az 1745-ik 
előtti időkre visszaálmodik, ha gael nyelven hall 
szabadságdalokat énekelni, ha Bruce, WalIaee,Mac-
donald Flóra neveit hallja. — Az öreg dudás el-
mondá előttünk a' miatyánkot 's néhány ó balladát 
énekelt azon nyelven, mellyen Ossián 's a' régi drui-
dok énekei zengtek 's Britannia eredeti lakosainak 
harczénekei a'rómaiak elleni hadakban, melly most 
már csak a'felföldi bérezek közt él keveretlen tiszta
ságban. Ez a' régi caledóniai nyelv, ugyanaz, melly 
Walesben beszéltetik 'smellynek ott irodalma, hírlap
jai vannak, ugyanaz, melly Irlandnak is eredeti nyelve, 
's annak belső részeiben szinte fenmaradt még. — 
Egyébiránt az uralkodó nyelv Scótiában romlott angol; 
ennek scót dialectjén iratvák Burns lelkes versei. 

A' Clyde és Firth of Forlh választják el alsó-
Scótiát a' Highlandtól, a' Macdonaldok, Macpher-
sonok, Cameronok bérezi fészkeitől; — 's e' két 
része Scótiának, földe és népe jellemére nézve, 
nagyon különböző. A' highlandiak, Wawerley író
jának hősei, ciánoknak nevezett tribusokra valának 
osztva, mellyek mindegyike különböző nevet viselt, 
színeket hordozott, 's külön főnök földjein lakott. A' 
tribusok tagjai nemcsak feudális, hanem patriar-

üti Táreza. V-iU Füzet. \Q 
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ehalis lánczokkal is valának összefűzve , mert m 
egyének, kikből azok állottak, míg egy részről va~ 
zalljai voltak örökös főnöküknek, más részről egy
szersmind annak nemzetségéből származtak , 's pon
tosan ismerek leszármazásuk fokozatát. Az első szü-
löttség joga 5

 9s a' távol bérczeket el nem érhető 
törvények erőtlensége, a' főnök és népe közti kap
csolat természetes elveit idő multával a' legszentebb 
kötéllé változtatta. A' főnök vára nyilt hely volt, 
hol minden családtag, a' kiterjedt fajnak minden 
gyermeke szívesen láttatott, hol béke idején táp— 
láttatott, hová a" harczi zene szavára összegyűlt. A* 
clan legcsekélyebb tagja is, tudva, hogy főnökével 
egyazon születésű, saját vérét tiszteié annak sze
mélyében, 's nem gondolt a' vagyon- és rang-különb
séggel ; a' főnök viszont pártolá 's védelmezé a' clan 
minden tagját, mit rokoni szereteten kivül hála és sa
ját érdeke is parancsolt, — A' highlandi öltözet 
(m|Jly most alsó-Scótiában épen nem látható, kivé
vén némelly scót ezredek katonáin) utolsó marad
ványa Európában a' római öltözetnek, "s igen alkal
matos és illő a' bérezés ország természetéhez 's a' 
hadviseléshez, melly e' népnek mindennapi munkája 
volt. AH az egy darab koczkás gyapjúszövetből, 
mellynek neve: plaid, hossza 6 angol réf, széles
sége kettő, 's mellyet tágan és könnyeden a7 test 
körül öltenek úgy, hogy felső vége a' bal vállon 
függ, a' jobb karnak szabad mozgást engedve; vas
tag posztó-mellényből, melly szorosan a' testhez si
mul , 's rövid felöltöböl, melly a' csípőkön fekszik 
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s a* czombokat betakarja. Esőben a" piáidét ránczba 
szedik *s vállaik körül véve, magokat jól betakar
ják. Vadászaton, baromörzésnél, háborúbán e' plaid 
ágyul 's takaróul szolgál A' Iábtyú térden alul ér, 
nadrágot nem viselnek, hogy annál nagyobb köny-
nyüséggel mászhassak a' hegyeket. De a' scót high-
landiak talán legerösb gyaloglók is a' világon; étel 
ital nélkül, bérezeken 's mocsárokon keresztül 60 
a. mérföldet is hátra tesznek egy nap alatt, 

A" civilizált világnak alig van olly része, melly 
annyira megragadja a' költői-, festői-, regényesben 
gyönyörködő Ízlést 's hajlamot, mint Scótország. De 
ezenfelül lehetetlen ez okos, józan, mértékletes, te -
hetségdűs és szabadságszerető népet nem tisztelni. 
— A' természet' hiányait, föld soványságát bőven 
kipótolá a'gondviselés azon erkölcsi's szellemi aján
dékok által, miket e' népbe oltott. Idegenek a' fóf-
fiatlan piperétől 's divatkórságtól, bajtürök, veszély
től nem rettegök. Éjszaki éghajlatuk valódi férfia
kat érlel; ügyességök, szorgalmuk, kitartásuk cso
dálatos: mindenütt találtatnak, hol kereskedés, tu
domány , művészet díszlik, 's becsületes munkájuk
kal nevelik az emberiség boldogságának 's jóllété
nek összegét. A' világ egy népe sem küld szűk né
pességéből annyi rettenthetlen kalandort mindenüvé, 
hol dicsőség 's nyereség jelöli az utat. Daczolnak 
az éghajlat minden nehézségével, a' szerencse min
den viszontagságával. A' földgömb ismert része nem 
elég téres vállalkozási szellemöknek "s hévvel ra 
gadnak meg minden tervet a'további foglalásra. Egy 

16 * 
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scót férfi betölthetlen tudomány-szomjának 's fárad-
hatlan kitürésének sikerült felfedezni a' Nilus for
rása titkait; mások ismét elmentek oda, hol a" Ni
ger hömpölygeti hatalmas hullámait közép-Afrika 
forró 's életölö sivatagjain, azon fogadással, hogy 
vissza nem térnek, míg a' rémes puszta járatlan, 
ösvénytelen, ismeretlen kebelét ki nem ismerik, — 
és ott vesztek, tudásvágyuk áldozati; és ismét má
sok áttörik a' megkötött óceán jégpánczélját, kite
szik magokat az örök tél halálos hideg fuvalmainak, 
hogy az égsark titkait felfedezhessék. — Illy tudás
vágy , illy kitürés jellemezvén fiait, nem csoda, ha 
Scótia tudományos hire el van terjedve a" világon, 
ha e' föld a' legfelvilágosodottabb országok egyike. 
Londonban a' tudós nevezetességek nagy része scót 
születés. — Az egyesült szász és gael faj minden 
férfi-erényt egyesít magában; költőinek versei 's 
katonáinak vitézsége egyiránt bámulatra birja a 'v i 
lágot. A'görögöt kivéve, nem volt nemzet, melly 
olly mértékben bír a' tanulás és harcz szellemével 
egyszersmind. Edinburg méltó neve új Athéné. A' 
tudományos hajlam azonban főképen az alföldi, a' 
katonai szellem a' felföldi scót tulajdona. 

Hires nemzet daláról "s szépsége bájairól, 
Buzgó, de szerény; ártatlan, de szabad, 

Munkatürö, vidám a"* fegyverzaj közt, 
Hajthatlan hitében, gyözhetlen a"* hadban. — (Beattie.) 

Egy nemzet sem múlja felül hon- és szabadság-sze
retetben, nemes lovagiságban 's loyalitásban, melly 
egykor annyi erővel szegült ellent az lij angol ki-
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rályi háznak, "s melly mióta sérelmeit elfelejlé^ 's 
a' glencoei undok árulást elnyögte, és az Anglia
vali kapcsolat hasznairól meggyőződött, a" britt 
trónnak legerösb, leghívebb gyámola. — 'S e' lelki 
tulajdonoknak megfelel külső alakjok; izmos test
alkatú nép, melly jelenti erejét 's képességét da-
czolni munkával, szenvedéssel, förgeteggel. Senki 
nem jellemzi szebben kedvencz népemet, mint egyik 
költöjök, Colton, midőn ezt énekli: „Lélekzik-e 
faj a" világon, melly nJ természet jótékony kezétől 
többet érdemel 's kevesebbet kér ? olly ügyes fel
költeni a' lantot 's forgatni a' kardot, végbevinni 
nagy tetteket, vagy a"1 végbevitteket emlékezetben 
fentartani? győzelmes úgy csatában, mint békében, 
diadalmas Burnsban 's Bruceban; — hol csak ba
bér int, 's repkény díszlik, szilaj dala zeng, 's 
szíve vére foly." 

Glasgowból vasúton menénk Ayrbe, útba ejtvén 
Paisley nagy (48,000 lakosú) iparvárost, *s úti tár
sul bírván egy igen lelkes tanult scótnöt, ki Burns 
költeményeit könyv nélkül tudta 's a' legdúsabb an
gol nyelven igen sok szépet beszélt a' scót történe
tekből. Ayrböl késő este indulván a' gyorskocsival, 
keresztül azon kis falun, hol Burns, az imádott nép-
költő született, kinek házát azonban a' sötétség nem 
engedé látnom 's üdvezlenem, reggel értünk Por 
patrikba, 's innét azonnal átevezénk a' nyomor ha
zájának, a' természettől olly zöld és vidám, de Ang
lia és saját bűne által annyira elsápasztott Irsziget-
nek egyik pontjára, a' donaghadei kikötőbe. 
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A donaghadei kikötőben, az első ponton, hol Irland 
zöld gyepét érték lábaink, azonnal körülvett egy 
csapat félmeztelen koldus. Egyikén azon sajátszerű, 
pókokra emlékeztető, könnyű kocsiknak, mellyek 
Irlandban divatoznak, 3 óra alatt hajtottunk Belfastba, 
*s tíz gyermek közt, kit útközben láttunk, alig volt 
egynek lábbelije; a' kunyhók arczulata szennyes és 
nyomorult. Ki látja e9 félmeztelen, fonnyadt keblű 
anyákat sápadt, félholt kisdedeikkel: lehetetlen hogy 
minden pennyjét el ne ossza. — Első jó ház, mely-
lyet donaghadei kikötőiül jövet, virágzó parkocska kö
zepén láttunk, protestáns papé volt a' catholicus or
szágban.— Hogy éjjel ne utazzunk,'s az ország arczu-
iatát Dublinig jobban láthassuk, másnapig Belfastben 
kellé lebzselnünk, a' Commercial-innben, mellynek 
ajtaját ostromiák a' koldusok. Belfast, noha népességre 
nézve Irlandnak Dublin és Cork után harmadik, keres
kedési fontosságra pedig második városa, ízetlen és 
unalmas fészek. Régibb részében csúnya házak vannak, 
de folyvást épülő új része szép utczák soraival és számos 
nagyszerű középülettel bír. Itt már nincs olly túlságosan 
sok egyház, mennyit az angol városokban az episco^ 
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palismus vallásos buzgósága, uralkodó gazdagsága. 
's a' sokféle secta emel. Este, légszeszfénynél, e' 
város is szebb 's élénkebb lett, az utczák megné
pesültek. Az utczákon mozgó népesség nagyobb r é 
sze azonban rongyos és félmeztelen volt; egy kar
csú, barna fiatal lány, vad erdei nymphához hasonló, 
kinek széljel lengő gazdag fekete fürtjei csak alig-
alig takarhaták el ifjú 's a' hollóhaj ellentéte által 
még fehérebbnek látszó kebelét, mit a' rongyos ing 
fedezetlen hagyott, nagy szemeiben könyekkel, öl
tönyöm szárnyába kapaszkodva kért kenyeret. — 
Kiszámított eljárás volt-e, a' szakálláról megismert 
idegen irányában, vagy természetes kitörése a' szen
vedő kedélynek, nem tudom — én kenyeres boltba 
vivém a' gyermeket, 's gyönyörködtem étvágyában. 

Másnap , gyorskocsival, elhagyván Belfastot, 
egész nap utazánk a' bár szinte j ó , de az angol 
utakhoz nem hasonlítható nagy országúton Dublin 
felé. — Gyönyörű szigetet látánk, melly méltó jog
gal viseli a' „zöld Erin" 's egyéb neveket, mellyek-
kel szerelmes fiai ruházzák. De egész nap nyomott 
a' fájdalom e" gyönyörű, termékeny, virágdús föld 
szinén, szolid halmain 's kies völgyein nyomorult, 
rongyos, alacsony, sötét, ronda, rothadt nád- és szal
mával fedett, 10—12 négyszeg lábnyi, kis ablakú 
kunyhókat látni, hol ember és sertés egy fedél alatt 
hevernek, 's mellyek oláh és rusnyák jobbágyaink 
kunyhóinál sem nem nagyobbak, sem nem tisztáb
bak, csupán azon különbséggel, hogy ezek agyag
gal bemázolt durva köböl ópitvék. Megtestesültek 
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előttem a' nyomor képei, mellyeket Cobbet levelei
ben olvasék. Fájt e' ragyogó zöld gyep szőnyegén 
annyi félmeztelen czondrás alakot , annyi betegszinü 
koldust, annyi földönfutó gyermeket látni, czipö, ha
risnya, részint ümög nélkül, sápadt arczokkal. A' nép
faj szép; különösen a' gyermekek mindkét nemből 
igen kedves arczuak 's annál élénkebb részvétet ger
jesztenek, de az éhség, szenny, rongyok által elru-
títvák. — A' leányok szabadon lengő, fonatlan haj
jal járnak; az angol szőkeség helyett sok barnát ta
lálni 's epedő kék szemek helyén fekete tüzes sze
meket, kisebb tagokat, teljesb testeket, szeplőtlen 
arczokat. A' nyomor tekintete természetes előidézője 
a' szelíd részvétnek, 's örömmel tapasztalam egyéb-
kint elég durva kocsisunkon az irgalom szent érze
tének ihletését. Mezítlen lábbal gyalogló, fázó gyer
mekeket ingyen felvett maga mellé a' kocsi üres 
helyeire, 's pokróczaival betakará a' kis didergő
ket. — 'S míg az emberi intézvények mostohasága 
ennyi nyomort árasztott e' szép fajra, isten jósága 
vidám és híg vérmérsékletnek, könnyelműségnek, jó 
szeszélynek nagy mértékével áldá azt meg. A' ron
gyos gyermekek nevettek 's vígan sikolytozva sza
ladtak a' kocsi után; és én a' nyomortól sápadt, 's 
éhét legfelebb burgonya-hulladékkal enyhítő irlandi 
fajt vidámabbnak találtam, mint ama1 boldog népet 
a' tengeren túl. — Mindezt azonban, mit az Irland-
ban talált nyomorról mondék, nem ügy kell érteni, 
mintha Irlandban sötétebb képeket lehetne találni, 
mint hazánk Kánaánján. Az absolut nyomor ott sem 
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nagyobb , de annyival inkább feltűnő , mert nem 
oláh és rusnyák faluinkból, a' Krajnáról és Rézről, 
hanem a' gazdag- Angliából 's virágzó testvére Scót-
országból jövénk, a' britt birodalom boldog, dús, 
tiszta részeiből, hol, kivéve a' gyárvárosok némelly 
részét, általános jóllét uralkodik, a'kocsis és föld
műves finom posztót visel, 's jó húst és hófehér ke 
nyeret eszik. — 

Belfasttól Dublinig útban estek Lisburn, Newry, 
Dundalk és Drogheda nagyobb 's csinos városok. 
A' vidék, főleg Bundáikig, Ulster tartomány dél
keletén , Armagh és Down grófságokban igen szép 
's jól van müveive, de igen elaprózva; a' farmer-
házak nagyrészint inkább nyomorú ólak, mint em
beri lakok. Felséges szántóföldek, a' legjobb minő
ségű föld; és mégis azok, kik e' gazdag termékeny 
földeket müvelik, 's munkájok által mások számára 
értékesítik, legsanyarúbb szegénységben tengenek 
's koplalnak, kémény *s üvegablak nélküli házikók
ban, malaczaikkal együtt laknak, mert ez utóbbi be
cses háznéptag árából fizetik ki a'felcsigázott kunyhó
bér egy részét, a' füstöt télen készakarva bentart-
ják , hogy legalább meg ne fagyjanak. Útközben 
igen sok tözegásásra találtunk, fa és rözse hiányá
ban ezzel tüzelget a' nép, ennél főzi burgonyáját. 
Lisburn mellett, meddig vasút is vezet Belfastból, 
fekszik Hillbury, lord Hill, 90ezer font jövedelmű 
nagy földbirtokosnak pompás parkja- 's kastélyá
val, 's körüle a' vidék nyomorú cottagei, haszon-
bér-Jíimyhói. Minő ellentét e' kastély és e' kunyhó! 
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— ott a" fényes termekben, a" görög oszloptorná-
czok alatt egy csoport fölösleges léhütö inas tapodja 
a' márványt 9s piszkál a' legdrágább ételekben, 's 
köröskörül több mérföldnyi vidéken rongyos, szeny-
nyes kunyhók, hol ember és állat együtt hever a' 
rothadt szalmán, vagy puszta hideg kövön, és sóta
lan burgonyán rágódik! — Newry, Dundalk ésDrog-
heda mind kereskedőváros, az elsőnek Carlingford-
bay, másodiknak Dundalkbay, harmadiknak Boyne 
folyam a' kikötője; az elsőnek 1 4 , másodiknak 10, 
harmadiknak lSezer lakosa van. A' városokban nem 
látszanék annyira a' nyomor és szegénység, ha 
a' kocsit folyvást koldusok nem ostromolnák. A' 
Boyne partján, Drogheda felett 3 mérföldnyire volt 
azon nevezetes ütközet 1690-ik év utolsó júliusán, 
midőn III—ik Vilmos legyőzte II—ik Jakabot 's Britt-
ország' sorsa elhatároztatott. — Útközben majdnem 
minden város mellett pompás, váralaku szegény
házakat találtunk, mellyekkel, gyökeresb gyógy
szer hiányában, Inaskodni látszik e' szegény Irland. 
Dublin Belfasttól 80 ír , vagyis 104 angol mfd 
(22 német mfd), egy irlandi mérföld ugy állván az 
angolhoz, mint 1 1 : 14-hez. Ez utat 12 óra alatt 
futottuk meg, 's esti 7 órakor Dublinban, Sackville-
streeten, a' szép és jól rendezett Imperial hotelben 
valánk. — Dublin utczák-, nyilvános helyek- 's épü
letekre nézve olly szép, mint akármelly főváros a' 
világon, 's míg a' mellékutczák, a' félreesőbb ne
gyedek, szegényházak, koldusintézetek ínséges ke
belébe nem tekintek, alig hihetem, hogy a' nyomor 
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képei, mellyekct a* „koldusok városáról4* olvasék. 
nem nagyítottak. — A' pompás épületek ?s boltok 
sokasága, tisztaság, jókedvű nép , melly a' szép 
széles Sackville-streeten 's a' LiíFey partjain lát
ható, egészen elfelejteti az irlandi nyomort, a" 
földmivelök ólait, a' rongyos, meztelen gyermeke
ket, a' beteg kiéhezett, zöldsárga arczokat, falnak 
támaszkodó 's hátulsó meztelenségöket így takar
gató koldúsnöket, rongyzsibvásárokat, miket részint 
már látánk, részint olvasánk. De ha letér az utas 
e' föutczákról 's betekint a' külvárosok ronda há
zaiba, a'szegény-intézetbe, hol kapzsi, falárd ét-
vágygyal nyelik a' nyomorult kiéhezett anyák 's 
gyermekek a' roszul készített gyomortöltöt, — ha 
est homályában látja az utczaszegleteken alamizs
náért esdő koldusok sergeit, a' szilaj, rongyfedte? 

kuszált fürtű utczagyermekeket: — megnyílik előtte 
a' britt korona5 undok sebe, 's mint Tamás Chris-
tusét, ujjával vizsgálhatja azt, 

A' szép széles Sackville-utczán, hol szállva va-
lánk, több pompás hotel 's középület áll; az utób
biak közt feltűnő a'postapalota, melly Johnston rajza 
szerint épült 1814—1818, 's 50ezer fontba került. 
Homlokfala 220 1. h. szép jóniai oszloptornáczczal, 
melly felett királyi ezimer ül. Az uteza közepén áll 
Nelson emléke, üres belsejében 168 csigalépcső
vel, melly 134 1. magasságú tetejére vezet. 1808-
ban állíttatott Wilkins rajza után, tetején Nelson 
óriás szobra áll Kirktöl; felirvák rajta a' győzelmi 
helyek': Trafalgar , Koppenhága r Nílus és St. Vin-
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cent nevei. A' város közepén állván, csúcsáról 
gyönyörű kilátás van Dublinra 's környékére. 

Dublin szép kör-alakú város, harmadfélszáz 
ember lakhelye, mintegy 3 a. mérföldnyi átmérő
vel. A' LiíFey vize, mellynek gránittal szegett partjai 
pompás quaikké vannak alakítva , csaknem hasonló 
két részre osztja. Felette 8 kő- 's egy vashíd tartja 
íel a' közlekedést, az utóbbinak neve Wellington-
hid 's egyetlenegy 140 lábnyi vasíven nyugszik, 
a" többiek: Carlisle, Essex, Richmond, Whitword, 
Queens, Kings- és Bloody-bridge, végre Sárahidja 
egy a. mfdnyire a' városon kivül. Mind e' hidak, 
kitünöleg a' Richmond- és Kings-bridge, igen ékesek. 
A' városban sok egyház, 'snagy középületek tűnnek 
fel; szebb része a' Liffey éjszaki partján fekvő új 
város a' legszélesb 's pompásb utczákkal, mellyek 
közt zöld szigetekkint virítnak a' Rutland-, Montrose-
"s egyéb squarek, emlékeztetve London nyugoti r é 
szére. Kelet felé a' tenger tükre ragyog 's a' szép 
öböl felett, mellyet a' nápolyihoz szoktak honsze
relmes irlandiak hasonlítni, Howth-hegy uralkodik 
világító tornyával; éjszakkeletre a' Howthegyig 
nynló tér hintve van kerti házakkal *s zöld növény
zettel; dél felé 's délnyugatra a' magasb wicklowi 
hegyek zárják a" láthatárt, 's ezek alatt nagy mesze
ségre szép rétek's mulatókertek kellemes panorámja. 
A' királyi (royal) és nagy (grand) csatorna sza
lagjai körülölelik a' várost, és sokféle irányzatban 
metszik át Irlandot, 60 tonnás hajókat emelve. A' 
Lilfeyn hajók serege 's árboczerdö látszik, melly 
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azonban London "s Liverpool dokjaihoz képest cse
kélység-. A' déli ó városban sok ronda ésszükntcza 
rejt nyomort 's képzelhetlen szegénységet, 's an
nak nyugati végén virít a' Phoenix-park. A* köz
épületek közöl az éjszaki parton, vagy az űj város
ban feküsznek a' törvényszék (four courts), vámház, 
színházak, posta, rotonda, 's egy dolgozó és szegény
ház ; 's a' t. a' déli vagy ó városban a' colleghim, 
bank, börze, a' Castle , 's a' Cathedrálék, vala
mint ismét másik szegény-dolgozóház 's a' koldusok 
háza. 

Átmenvén Carlisle-hidon, megnéztük a' híres 
gazdag collegiumot, melly egyetlen protestáns főis
kola Irlandban, 's már Erzsébet királyné alatt kezde 
virágzani. Smith, King és Wathely érsekek külön
féle tan-székeket állítanak benne, Baldvvin prévot 
(igy hívják az egyetem főigazgatóját) 40ezer fontot 
hagyott neki. Illy jóltevök kellenének a' pesti kö
zépponti protestáns főiskolának, vagy aeademiánk-
nak! — Az épületnek corynthi oszlopsoros homlok
fala a' college-green térre néz; egyébiránt számos 
roppant épülete 's nagy 's szép udvara van, miken most 
néhány diák lézengett csodálatos sapkák- 9s köpönye
gekben. Körüle 20 acret elfoglaló park virít. Leg
nagyobb udvara a '316 1. h., 212 láb sz. Parliament-
sqnare; ennek éjszaki oldalán van a' négy corynthi 
oszlopos kápolna, delén a' pompás vizsgálati terem 
Erzsébet királyné 's az emiitett jóltevök képeivel 
's egy nevezetes orgonával, mellyet az angolok a' 
spanyol „gyözhetlen armadától" vettek el. Másik 
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nevezetes lerem az ebédlő, melly 70 I. hosszú, 35 
széles, ugyanannyi magas. A' könyvtár teremé födi— 
sze ez épületeknek, benne mintegy 150 ezer könyv 
van; egy része a" Fayel-könyvtár 20ezer kötettek 
sok szép kézirattal 's incunabiiliunmal. — A* Colle-
ge-al szemközt áll III—ik Vilmos érez lovagszobra, 
melly 1700-ban állíttatott az 1688-iki forradalom 
emlékezetére. — Ugyan-e téren van a* gyönyörű 
bank, hajdan a' külön országgyűléssel biró Irland 
parlamentháza, melly Pearee terve szerint épült 
1729—1739-ig. Belső elosztása igen remek. A" 
hajdani lordteremben most is ott áll még Ill-ik György 
szobra Bacontól, ezenkívül Wellington szobra Tur-
narellitöl 's két hollandi szőnyeg, melly a' boynei 
"s londonderryi ütközeteket ábrázolja. A' hajdani kö
vetterem most pénztárhivatal. — Ez, és a'Liffey part
ján Eden-Quain álló vámház Dublin legszebb épü
letei. Az utóbbi 1781—91-ig épült, *s 260ezer 
fontba került, 375 1. hosszn homlokfallal 's dóriai 
porticnssal. — A' törvényszék-épület, (four courls) 
a' Liffey éjszaki partján, tíj városban, szinte egy 
Dublin ékei közöl. 1786-ban kezdett épülni, 450 L 
hosszú homlokfallal 's corynthi porticnssal. 

Dublinban megbecsülhetlen szívességével éltünk 
Campbell urnák, kivel még Belgiumban találkozván, 
megismerkedénk. Irland fővárosában mutatásunk alatt 
elárasztá a' neki senki által nem ajánlott idegeneket 
jóságával. Kocsiján 's kalauzolása mellett néztük meg 
Dublin középületeit, a' már emiitetteket, a' börzét 
Corkhillen, melly 1769-ben épült's Cooley" remeke* 
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;r Castlel ennek szomszédságában, hol Irland kor
mányzója lakik; a' 7 a. mfd kerületű plioenix par
kot, hol a' gyönyörű gyepszönyegen sok száz öz 
legel, jól rendezett, részvényekre alapított állatgyiij-
temény van , 's Wellington 205 1. magas emléke 
(Wellington-Testimonial) 's a' kormányzó és titok
noka palotái állanak. A' katonakórház egyházában 
a' legszebb vésömunkát láttuk, mellyét emberi kéz 
előhozhat, — Egy szép új cath. egyházban, hol a" 
gazdagság pompája hiányzott, de annál őszintébb á j 
tatosság honolt, jó zene 's ének mellett, azon tapasz
talást tevém, hogy a' nyomott helyzet szerénysége 
csak emeli a' vallásos buzgalmat. Megnéztük a' ta
nító 's gyermeknevelő országos példányintézetet, 's 
benne Suliiván cath. pap 's oktató vezetése alatt a' 
természettani 's vegytani készületeket, a'fi- és leány
gyermek-iskolákat, a' gymnastikai udvart 's minden 
szükségessel ellátott kisdediskolákat; majd az egy
házban egy vasárnapi ingyeniskolát, hol néhány pol
gár 's polgárnő, nemes indulatból, ingyen oktat több 
száz szegény fi- és leánygyermeket. E' nemes ember
baráti részvét második természetévé lett e' szeren
csétlen nyomott hazában a' polgároknak, 's szelí
debb sugárokat vetett a' látott nyomor rémképeire. 
Megnéztük a' Dublinban magokat megfészkelt 's há
lóikat mindinkább terjesztő jezsuiták' Ízletes egyhá
zát, hol ájtatos novitiusok énekeltek. A' vallásos 
elnyomás, mellyben Anglia kegyetlen politikája szá
zadokig tartá Irlandot, igen erős 's vakbuzgóságig 
csigázott vallásos visszahatást idézett elő ez ország-
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ban; vezetőnk Campbell tir igen jó barátságban volt 
a' papokkal, kik itt , minthogy szegények és szeré
nyek, 's az episcopális zsarnoksággal szemközt 
a" szabadelmüség képviselői, szerettetnek ?s tisztel
tetnek. Maga O'ConnelI hetenkint gyónik 's misét 
hallgat. 

O'Conneír házába szinte C. ur vezetett be. Elő
ször a' törvényszék-palotában láttuk öt, mint Dublin 
lordmayorjét, aranylánczezal hajthatlan büszke nya
kán, feltett kalappal tiszteletes fejbúbján. A' választó 
polgárok törvényszerű lajstromzása folyt 's ö elnö
kölvén, 's erős és tiszta hangjával ollykor a" közön
séget megnevettető elmés ötleteket hallatván, annyi
val tiszteletesb 's méltóságosb jelenet vala a' jelen
levők összes seregénél, mint hírneve 's szónoki t e 
hetsége túlhaladja Irland minden egyéb fiáét. — Sok 
kemény, sok nem egészen alaptalan, sőt még több 
rágalmas nyilatkozást hallánk a' Brittföldön Irland-
nak e' szellemi fejedelme ellen. O'Connell megbe-
csülhetlen szolgálatokat tett hazájának politikai 's er
kölcsi tekintetben; ez utóbbiak közé tartozik főké
pen, hogy egyességre szoktatta a' népet 's elszok
tatta azt a' törvénytelen eröszakrai hajlamtól. 'S ezt 
nem méltányolják ellenségei, kik benne csak a'félel
mes izgatót kárhoztatják. Neki tulajdonítják azon v é 
getlen monstremeetingeket, mellyek csak jelentői a* 
szenvedő, az ingerült állapotnak, 's nem teremtői, nyi
latkoztatói, de nem okozói, mellyek ha megtiltatnak, az 
izgatás egyik következménye le van ugyan rontva, de 
oka nem. Sőt ha a' nép heve, mint O'Connell elme-
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sen monda 5 szelelő lyukat nem talál ezen biztosság-
ventilleken keresztül, az ingerültség más utat fog 
törni magának, mert Irland nyomora nem ollynemü, 
hogy egy-két proclamatio által megszüntethetnék. 
Kárhoztatják, hogy feláldozott idejeért , éjei álma
ért , félbehagyott igen jövedelmes ügyvédi gyakor
lataért némi kárpótlást fogad el imádó ügytársai ju 
talmában. De ki ö reá azért, hogy nem isten, hogy 
emberi testszerkezeténél fogva emberi szükségeket 
ismer, hogy élemedett korának 's számos családjá
nak némi, a' szellemi működésekhez elkerülhetlenül 
szükséges kényelmet óhajt biztosítani — 's hogy ezért 
azt, mit honfitársai hálaérzelme önkénytesen lábaihoz 
rak, elfogadja — követ mer hajítani: nyúljon önkebe-
lébe, kérdje meg azt, üres-e minden önzéstől, 's 
kárhoztassa O'ConnelIt. — Ö a' Mansionhouseban 
(lordmayor hivatalos laka) lakott, mellynek külseje 
keveset jelent, 's hol a' municipális testület gyűlés
terme 's lovardához hasonlitó nagy kerek faterem 
van. — Nagy elfoglaltsága miatt nehezen juthatánk 
hozzá, de várakozásunkért bő kárpótlást adott a' mél
tóságos arezu, magas, erő- 's életteljes öreg' tekin
tete 's nyájas beszéde; mert a' nagy izgató, ezen 
zúzó kalapács, ezen vasharapó a' szószék tetején, 
igen szives és szeretetreméltó ember, kinek szelíd 
nyugodt hangja 's viselete senkinek sem juttatná 
eszébe, hogy ez ember hangja menydörgés, melly 
rengeti Anglia' óriását, légtisztító szélvész, melly 
átzügja a' britt birodalmat. — 

O'Connelltöl elmentünk az ö népéhez, a' szegé-
Uti Tárcza. V-ik, Füzet. 1 7 
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nyékhez, azon néphez, mellynek éhségét 's nyo
morát a' szónok boldogabb jövendő reménysugarai
val enyhíti. Mind az ó , mind az líj városon nagy 
szegényház áll, egész gyarmatok, számos nagy épü
letből 's udvarból állók. A' környező terjedelmes 
kertekben magok termesztik a' konyhára szükséges 
burgonyát 's zöldséget, egyébiránt útépítésre való 
követ törnek 's lépéssel és egyéb erejűkhez mért 
munkával foglalkodnak. Mindkét házban külön-külön 
mintegy 1800—2000 szegény talál lakást és délben 
tejet "s 8—10 darab főtt burgonyát, a' betegesek 
pedig szép fehér kenyeret. A' britt földön mi sehol-
sem láttunk fekete kenyeret; hol a' fehér kenyér 
megszűnik, ott általában a' kenyér is megszűnik, 's 
kezdődik a' burgonya, és ezen is túl az éhség. — 
Az előbb olly nagy 's (Szemerénk leírása szerint is) 
olly borzasztó arczulatú koldusintézet (Mendieity) 
a' LiíFey déli partján most már, mióta a' jól rende
zett szegónyintézetek fenállanak, nem olly nagy ter
jedelmű. Alig 100—150 szennyes, rongyos, gya
nús arczú koldust találtunk ott bezárva, kik csak 
nappal tartatnak itt quasi-fogságban azon csekély 
burgonyaért 's pépért, melly által az éhhaláltól meg
mentetnek; szinte kötöréssel's egyébbel foglalkod-
tak. Ijesztő nép vala ez, kik közé lépőt borzalom 
fogott el. Ocsmány visítás ütötte meg azonnal fü
leimet, a' rósz arczu, gyanús tekintetű nép vesze
kedett a' sovány konczon, mellyet neki a' polgárok 
irgalma vet. Voltak köztök roppant egészséggel biró, 
piros pozsgás leányok is, kik munkát nem találhatván. 
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ide jönek az éhhaláltól menekülni. — Nyomorult ál
dozatai a' fonák társasági rendnek, a' sülyedés leg
mélyebb fokán, hol őket az irgalom sóhaja is alig 
éri el! 

A' szegény- és koldusintézetek kellemetlen be
nyomását létörlé kedélyeinkről C. ur mezei ünnepe, 
mellyet kertében adott, 's nagyszámú virágzó gverme-
keinek, fiai-, leányai- 's vejeinek vidám köre, melly 
közt kedvesen töltök a' nap hátra levő részét. Az 
ír nagykereskedő szintazon kényelmekkel élt, mint 
londoni ügytársa 's nálunk egy előkelő főnemes ; 
számos cseléd, több fogat 's paripa, gazdag szo
bák 's asztalkészület 's a' t. Ebéd után férfiak 's nők, 
zongora mellett's a' nélkül is, chórusban, nemzeti 
ír és seót dalokat énekeltek Moore 's Lover költe
ményeiből, 's mi is kénytelenek valánk eldalolni „Ma
riskát" és „Cserebogárt" 's elszavalni néhány apró 
költeményt, szépen zengő nemzeti nyelvünkön, melly-
nek lágyságát mindnyájan elismerek. Felejthetlenül 
susognak fülembe Lover „Angels whisperaje, melly 
azon kedves babonán épül, hogy alvó kisdedek fü
lébe angyalok súgnak, 's ugyanannak kedves „Molly 
Bawn"ja. — Említnem kellé ezt, mint új példáját a' 
britt szívességnek 's vendégszeretetnek, mellyet 
egész utunkban kivétel nélkül tapasztaltunk. 

Dublinből a' szomszéd Kingstonba egy órane
gyed alatt vitt ki a' gözkocsi. Mielőtt itt hajóra 
ültünk Anglia felé, megtekintök az ott készülő aéro-
staticus vasutat; 's a' gyönyörű őszi reggelen, melly-
nek lehelletén remegve a' szent György-csatorna mii-

17* 
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iió habja örülve ragyogott a' tiszta napsugárokban, 
elhagytuk a' bájos dublini bayt és 8 óra alatt átre
pültük a' 68 angol mérföldnyi utat Holyheadig, melly 
szigetke, a' rajt levő kis várossal, Anglesea walesi 
grófságnak részét teszi 's a' kormányi postahajók 
állomása. (A' királyi mallpost-hajókon igen drága 
az utazás; e' csekély út , elkerülhetlen borravalók
kal, 1 font 17 shillingbe került.) — Mig angol ebé
dünk a7 véres rostbeaf elkészült, az ösi walesi nyelv, 
a1 régi britteknek e'hegyek közt élö nyelve gagyo-
gásaiban, 's éjszaki Wales asszonyainak csodálatos öl
tözetében gyönyörködtünk, kik férfikalapban 's posztó -
köpönyegben járnak. Bár Wales függetlensége szá
zadok óta megsemmisült: megmaradtak a' bérezi 
népnek, Owen Glendower fajának, kiirthatlan sa
játságai. Estére gyorskocsival a' pompás úton, mely-
lyet e' köves tartományban könnyű építeni, Ban-
gorba jövénk, Caernarvon grófságba, keresztül a' 
hires menayi lánczhidon, Anglia egyik büszkesé
gén, melly menay tengerszoros mélysége fölött 
100 lábnyi merész magasságban vezet át. A' gyö
nyörű miit Telford épité. Egész Caernarvon grófság, 
különösen Bangor vidéke igen gazdag természeti 
szépségben, felséges hegypanorámokban 9s ezeket 
koronázó ó kastélyok-'s romokban's Cumberlanddal, 
legszebb legregényesb része Angliának. Bangortól 
gyönyörű tengerparti út vezet Conway felé. Bangor és 
Conwayközt számos palyaköbánya van, 's a'hegyek 
oldalain kis vasutak, miken a' kövek vízre vitetnek. 
Az úton Penrhyn büszke vára, ó alakra épített új góth 
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mü, döbbenti meg- a' korunkban illyest nem kereső, 
nem reménylö utast. És e' vár, a' középkori feudá
lis alakok' egész kevélységében, Pentland uré , a' 
szomszéd kőbányák dús birtokosáé. Az ipar pénze 
megszégyeníti 's kiszorítja saslakaiból a'kevély aris-
tocratiát. — Conway vagy Abereonway, művészek 
kedvenczpontja 's drámák és költemények tárgya, 
magas és tömör falakkal kerített kis öreg város, di
cső fekvésű 's igen érdekes várromával, melly a' 
Conway gyöngycsigás vize által mosott sziklán, fes
tői arczulatu nyolcz őrtornyával, egyik legszebb 
emlék Angliában a' XVII-ik század végéről, első 
Edvárd korából. Azonnal a' vár előtt, Conway v i 
zén , Telfordnak másik kisebb, de szinte gyönyörű 
függő lánczhída van. Az alatta nyíló völgy minden 
pontjáról szép visszatekintés esik a' festői vártor
nyokra , azokat ölelő vizekre, sziklákra, 9s a' lenge 
híd karcsú alakjára. Conwayt elhagyva, Abergeliebe 
jövénk, melly szinte kis walesi város Denbigh gróf
ságban. Flintshíre határán első hely St. Asaph kis 
püspöki lakhely. E' vidéken elkezdődnek a' nagy 
ólom-bányák Holywell körül. — Nem sokára kilep
tünk Walesböl, az angol természet' legszebb kertéből, 
's egy búcsúzó pillantást vetettünk a' hárfa, öreg 
dalok 's babonák honára. 

Az ószerü, szeszélyes tekintetű Chesterben, 
Cheshire fővárosában tölténk egy estet, melly szik
lás hegyoldalon a' Dee vizénél fekszik. Feltűnő épi-
tésmódja Bernre emlékeztet; a' föutczán végig fe
dett folyosók vezetnek, de nem földszint, hanem 
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emeletben, 's e' Row nevű folyosókon vannak a' 
boltok. Az ó alakú házak , mikben 20ezer főnyi 
népessége lakik, csodálatos jelmondatokkal vannak 
beirva. Régi vára, cathedrálja, ó falai , mik most 
sétahelyek 's a' torony, honnét első Károly serege 
megveretését nézte, a' többi angol városoktól elülő 
sajátságos épitésmódja igen érdekes ponttá teszik 
Angliában. — Esti 8 órakor elindulván a' birming
hami vasúttal, éjfélkor Birminghamban, 's reggeli 5 
órakor Londonban ébredénk fel. 'S ha az ember illy 
sebesen halad át 200 a. mértföldet, és a' jól párná
zott, zárt kocsi ülésén kényelmesen alhatik: örömest 
megfizeti a' 2 font 5 shillinget, mibe az út kerül. 
Gyorskocsin ez út kétannyiba kerülne; magyar 
more patrio pedig egy hét alatt végezve, óránkint 
etetve lovat és embert, legalább is négyannyiba, 
nem számítva időveszteséget, melly hiszen tekin
tetes úrra nézve úgysem nagy fontosságú. 

Londonban nyugodtan 's kéjérzelemmel néztem 
még egyszer végig a' megfutott pályára; a' gyár
városok gőze 's kábító zöreje közöl, a' liverpooli 
kereskedés tolongásából, Newcastle köszénbányai-
ból, Irland nyomort rejtő fényes fővárosából, Glas
gow bár classicai börtönéből sóvárogva repült visz-
sza képzeletein a' gyönyörű, elragadó Edinburgba, 
melly megtestesült költészet, márvány-köböl rakott 
nagy költemény, Lochlomond szigeteire, 's éjszaki 
Wales romanticájára. A' világ óriása millió kezek
kel mozgott, millió nyelvvel zúgott ismét körülem, 
míg november első napjaiban elhagyám Albion rop
pant fővárosát '$ Doverben, a" puskapor-összeeskü-
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vés évnapján , midőn a' gyermekek, e* rósz emlékű 
napot a'nép emlékezetében fölelevenítve, ntczaszerte 
alakoskodnak, nov. 5-ikén hajóra ültünk Calais felé, 
*s a' kemény hnllám-tánczban, e' kis gonosz tenger
szoroson, egy nagyobb tengeri út minden kellemet
lenségét átszenvedénk. — 

Zúgó szél 's ingó habjáték közt még egy isten 
hozzádot kiáltók az elhagyott fehér partoknak, miken 
belől a' világ legszebb zöldje virít, "s a' gyakorlati, 
vérré vált szabadság legépebb élete zajlik, a' sajtó 
legnagyobb hatással mozog; hol az ipar és keres
kedés által gyűjtött kincsek milliárdjain óriási köz
intézeteket, pompás középületeket, bámulandó mü
veket alkotott az ész és emberszeretet, mellynek 
asszonyai, areznknak liliom- és rózsavegyületében 
a' természet szűz és tiszta keze által festett szí
nekkel ékesítve, olly szépek és olly háziasok, í'ér-
íiai, bár sokszor unalmas és különös természettel, olly 
egyenesek, szilárdak és szószaporítás nélkül cse
lekvök. Isten veled, hazája Byronnak és Wilberforce-
nak, Benthamnak és Howardnek, hazája a? legszebb 
zöldnek, mellyet annyi tündérszépségü lady lába 
csókol, 's a' legnyájasb kandallótüznek, mellyet 
L—nék angyal keze éltet! A' kebleden gyűjtött ta
pasztalást hazám szent földébe átültetni lesz fötörek-
vésem, 's Vörösmarty szép soraival váltam el tőled: 

Mit kérjünk, születendő nép , magas Anglia! tőled, 
Harczi szerencsét vagy békéi müveidet ? 

Adj példát künn *s honn jól tenni az emberiséggel, 
"S e' kis nép nyomodon küzdeni "s élni tanúi. 





FÜGGELÉK. 

P é n z e k. M é r t é k o k. 

Britt földön font (sterling), shilling, pence és farthin-
gokban számlálnak; 4 farlhing = 1 pence; 12 penee = 
1 shilling és húsz shilling = 1 font sterling. — A' sterling 
1816-ig képzeleti pénz volt, akkor kezdtek souverain nevű 
20 shillinges aranypénzeket verni. — Arany pénznemek: 
Gvinee (1816. előtti) 10 ft. 11 63ioo kr.; félgvinee(10shilling 
6 pence) 5 ft. 5,8/ioo kr; Souverain (1816. óta) vagy 
font sterling (a pound), mellyben 20 shilling van, 9 ft. 42 
45/ioo; van továbbá dupla és fél souverain aránylagos érték
kel. Ezüstpénzek: öreg koronás 2 ft. 22 80/ioo kr. fél ko
ronás (halfa crown) ennek fele; 12 pences öreg shilling 
28 5Vioo kr; fél shilling ennek fele: — új koronás, melly
ben 5 shilling van 2 ft. 14ls/mo kr; új fél koronás; új 
shilling, mellyben 12 pence van, 2683/mo kr; új fél shilling 
vagy sixpence 13 42/íoo kr. angol tallér (dollár) 2 ft. 5 kr. 

Angol font = 12 uncia = 240 pennyweigt = 5760 
gran = 666/nM)o bécsi font. 

Száraz és hig tárgyak mérésénél egységül vétetik a' 
„gallon," melly = 4 54/íoo franczia litre = 0,591 bécsi 
achtl; — quart = A/\ gallon, pint = ]/$ gallon, peck = 2 
gallon; bushcl = 8 gallon, sack = 3 bushel, quarter = 8 
bushel, chaldron = 12 sack. Egy gallon bor = 4 quart = 
8 pint annyi, mint 3 2I/ioo bécsi mass. — 



Egy angol láb = 12 inch (hüvely), valamivel kisebb, min! 
a' bécsi láb, ugy állván ehhez, mint 964: 1000 hez. Yard = 
3 a. láb =; 2, 8Í)3/ bécsi láb; fathom = 2 yard; pole = 
5 l/i yard = 16 \/2 a. láb = 15 9,l°/bécsi láb; furlong = 
220 yard = 636 3 8 9/bécsi láb; rod = 1 quadrat pole; 
egy rood szántóföld = 1210 Q yard = 2S13i'> bécsi négy
szeg öl; acre = 4840 Q yard = 4 rood = 1 6 0 rod vagy 
• pole = 1125 bécsi négyszeg öl; angol mértföld = 
8 furlong = 5092 bécsi láb; league = 17,619 bécsi láb. 

Egy angol mértföld tehát ugy áll egy német mértföldhöz, 
mint 5092: 24000-hez, és igy körülbelül 47/io angol rofd. 
tesz egy német mértföldet. 

EGYÉB JEGYZETEK. 

Mi a' közlekedési eszközöket, étkezési rendet 'sat. illeti, 
azokra nézve elegendő utasitás foglaltatik az útleírás foly
tában. Minden irányban gözerö, 's azokat, kik ezt használni 
nem akarják, díszes és kényelmes gyorskocsik ragadják az 
utasokat, 's rendesen a' legjobb fogadókba vezetik. A' 
vasút-állomásokról jól rendezett társaságkocsik visznek a' 
szállásra. — A'fogadókban'sétteremekben általános divatban 
van a' borravaló ; 1 shilling naponkint a' szobanyitás- 's ta
karításért , ugyanannyi vagy legalább fél shilling az asztali 
szolgálatért. Kalauznak Londonban naponkint 5—10 shilling 
szokott fizettetni. Az állomásonkint változó kocsisoknak a' 
gyorskocsi-utazásnál 1—-2 shilling borravaló jár. Vasutaknál 
csak Ü' hordárok kapnak fáradságukhoz *s a' távolsághoz 
mért shillinget vagy pennyket. 
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Jó utak 's gőzhajók, ezen úszva repülő paloták ál
tal, a' távolságok elenyésznek, 's London Parishoz 
igen közel van* 

Kiszállván a' calaisi kikötőben, míg pogyászun-
kat a' vámhivatalba czipelék, magunkat a' vendégfoga
dók megbízottai vettek körül ajánlásaik 's magasztalá-
saik özönével. E' szolgálatra kész szellemek neki
esnek a' magát alig védhető utazónak 's csaknem üstö
kénél fogva ragadják a' borravalók' menyországába. 
Minket, többi közöl, a' Hotel de Commerce csik-ele-
vensógü küldöttje csábított el. Elszalasztván a' déli 
12 órakor induló gyorskocsit, kénytelenek valánk más 
nap délig a' calaisi fészekben maradni, melly fölött 
eső 's unalom borongott. Nem vala mást mit tennünk, 
mint a' meleget nem adó rósz franczia kandallóra, 
nem mint Angliában, jól égő szenet, hanem nedves 
fát raknunk 's a' pisla lánggal együtt korán elaludnunk. 
A'franczia szobákban mindenütt kandalló van, melly-
nek ékes párkánya megrakatik ugyan czifra alabás
trom órával 's csinált virágokat borító üvegtokkal, 
de mellynek nincs mit örülni, mert elég meleget 
nem ad: ellenben gyakran, ha nem egészen jól van 
építve, füstöt okád. A' kandalló lángjának megvan 
saját költészete, 's e' tekintetben annyival nemesb 

1 * 
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lény suta kályháinknál, mint arab paripa a' rhiiio-
cerosnál, vagy egy könnyed kellemes, elmés fran-
ezia hölgy valamelly elhízott szennyes bajor korcs-
márosnénál: de, fájdalom, e7 költészet nem melegít 
*s dideregve nincs kedv e' szép lángokban olvasni. 

Semmi nem olly érdekes, mint egy országból 
a' másikba átlépve, az egyszerre megváltozott ország-
és néparczulatot vizsgálni. Csak néhány órai út a' 
tengerszoroson, 's egészen más világban vagyunk. 
Itt épen még a' természet, az éghajlat, a' levegő 
is egészen változott. Négy órával előbb a' nedves, 
ködös Anglia szelíd legében zöld gyep diszlett kö
rülünk; itt, a'franczia szárazföldön, hideg november 
volt, zöld szin minden nyoma nélkül a' fagyos föld
rögökön, a' kopasz favázakon. Az angol épitésmód, 
a' sötét külsejű, keskeny és magas, csak egy család 
lakhelyéül szolgáló, de tisztaságtól ragyogó, kristály
ablakos házak helyett czifrább, vidámabb, elevenebb 
színű, de szennyesebb, ízetlen házakat látni. A' hideg 
külsejű, józan angol nép helyett fürge, lármás, kakas
kodó francziák; a' magasb, termetesb, kékszemű, ér-
zelemdús ladyk helyén élénk, csintalan, kaczér, fe
keteszemű, igen kedves, de nem annyira szép fran-
czia nők. Amazok szine a' természet szűz és tiszta 
keze által festett fehér és piros szin, liliom és rózsa 
vegyülete; amazok arczán olly ártatlanság, szelíd
ség, asszonyi gyöngédség 's erények kifejezése lát
ható, millyet az európai continensen, a" barna és 
szenvedélyes népeknél, fel nem találni; amazok 
rendszerint szelíd, fehér, virágzó arcza termesze-
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tes következése az enyhe éghajlatnak, kevésbbé erős 
nap "s légnek, kevésbbé vakító égsugáraknak, mily-
lyenek a' felhős egü, mérsékelt 's enyhe éghajlatú, 
zordon szelektől nem látogatott szigetben ottho
nosak: itt, a' francziák hazájában, más a ' termé
szet, más az izlés. A' franczia jobban szereti a* 
barna tüzes szemet, domború homlokot, fitos orrt. A' 
franczia nők nem annyira szépek, mint élénkek \s 
kellemesek, olly beszédesek 's ingerlök, hogy min
denki elfelejti vonásaik szabálytalanságát észre
venni. Teljesen jellemzi őket Heine legendája, mi
szerint minden lehető hibával jönek a' világra, de 
egy nyájas tündér megszánja őket 's ad minden hi~ 
bajok fölibe varázsleplet, és ez — a' kellem. — 
Az asztal ismét új jeleit mutatja a'nemzeti különb
ségnek. A' tápláló, félnyers, óriási adagokban osz
tott hús, hal, pudding helyett sokféle, czifra, izes9 

ingerlő ebéd csábít. — Megnéztük Calaisban a' sé -
tahelylyé fordított bástyákat 's a' nagy egyházat, 
imádkozva kaczérkodó nőivel, 's tapasztalánk a' bot
rányos franczia szokást, miszerint székek az egy
házakban csak pénzért adatnak, 's a' nagy halom
ban összerakva álló szalmaszékekre csak az ülhet le. 
kinek módja van azok árát megfizetni; a' pénzetlen 
szegény pedig isten házában sem talál fáradt tagjai
nak pihenést. 

Nagy gond fordittatik Francziaországban az út
levelekre. Ezek a' határvárosokban elvétetnek, a" 
prefecturára vagy mairehez 's onnét Parisba, a* 
belügyi ministeriumhoz vitetnek. Cserében ideig-
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lenes biztosság! jegy adatik az utazónak. A' posta
mestereknek 's bérkocsik tulajdonosainak tiltva van 
a' magát útlevéllel nem igazoló utasnak kocsiján he
lyet 's lovat adni. Ez azonban csak a" postán tarta-
tik meg szigorúan, 's más kocsikon az utasok, útle
vél elömutatása nélkül is, felvétetnek, de saját v e 
szedelmükre. A' fogadósok szinte útlevelet kivan
nak, az utasok neveit feljegyzik 's a' rendörség
nek beküldik, 's ha útlevél nincs, e' körülményt 
szinte megjegyzik. Az útlevéllel el nem látott utas 
letartóztatás veszedelmének teszi ki magát. A' Pa
risba küldött útlevelek a'rendőrségi hivatalban adat
nak vissza. A' Parist elhagyni akaró idegen saját 
hazája követségénél láttamoztatja a' rendőrségtől 
visszakapott útlevelét. 

Anglia kertje után látni az őszbe borult Fran-
cziaországot szomorú tekintet; 's a' franczia hiú
ságnak nagy kínokat kell szenvedni, ha idegenek
kel utazva, ezeknek hasonlító megjegyzéseit hallja. 
— Mi a' kocsi első helyeit kaptuk, szabad kilátás
sal a' kopár vidékre, 's láttuk, hogy Anglia örök
zöld rétéi, gyönyörű parkjai után ezen Picardia, 
mellyen keresztül vezetett utunk, csak szegény árva 
Hortobágy. A' fátlan, szennyes faluk tekintete, a' 
haladásnak, fejlő életnek 's jóllétnek minden virága 
nélkül, mondhatlanul szomorú. De a' franczia Pari
sában keres vigasztalást, Francziaország csak Paris; 
a' központosítás minden anyagi 's szellemi kincset ide 
gyűjtött, 's a' megyék, penészes rondaságukból, 
mély tisztelettel tekintenek a' királyné Paris fénye 
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felé , ŝ görnyedeznek trónja előtt. És ezen álla
pot annyira vérbe ment a' francziáknál, hogy még 
csak nem is neheztelnek a' mindent elnyelő, zsar
nok Parisra, mellynek gyomra Francziaországot fel
emészti 's fénye a' tartományokat megsemmisíti. Jól 
mondja Börne , hogy Parison kivül nem szeretne 
franczia lenni, sem király, sem közpolgár. A' vi
déki városok 's faluk nem egyebek, mint szemétdom
bok, mellyek rendeltetése Parist trágyázni. 

Calaistól Parisig útban esett az élénk kikötő 's 
tengeri fürdő Boulogne, egy a1 legkellemesebb he
lyek közöl Francziaországban. Angol gyarmatnak 
mondhatni, mellyet angol bün, szenvedély, sze
rencsétlenség népesite meg, mert ide vonulnak visz-
sza drágás és jóhírnévre féltékeny hazájokból a' 
megbukott uracsok, jóhírnévben fogyatkozott höl
gyecskék, üldözött iparlovagok 's nyugtalankodó 
hitelezőiket kerülő adósok, szóval mindazok, kik 
otthon becsülettel nem élhetnek, de messze sem 
utazhatnak. Egész városka pezseg e' búskomor fél— 
számüzöttektöl, kik noha itt angol újságot, szokást, 
divatot, konyhát, nyelvet, még pedig mindezt köd 
és gőz nélkül, bőven találnak, mégis honárulással 
vádolnák magokat, ha az angol rósz kedvet is hű
ségesen meg nem tartanák, ós sóvárogva néznek 
Albion távolról fehérlő partjai felé. Elhagyva ez 
anglizált franczia várost, szinte örültem, hogy az 
unalmas vidékre éj ereszkedett. Hiányzott utunk
ból az angol gyorskocsik *s kocsisok uriassága, a' ko
csifedelet túlságos teher nyoma, 's a' nemes lovak 
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helyett nehéz elefántok voltak befogva. A' népöl
tözetben feltűnő sajátságok a' kék vászonfelöltö 
(Mouse) "s a' kopogó faczipök, mellyek, ha nem 
igen kellemesek is hordozni, legalább olcsók, tar
tósak, 's félmeztelen hegyi népünknek igen aján
latosak. Abbevilleben vacsoráltunk, Beauvais-ban 
reggeliztünk, 's a' st. denisi vonalon délután 4 óra
kor megpillantok a' párisi erősítéseket. Ez utat an
gol gyorskocsi felényi idő alatt végezné 's többet 
mégis alig fizettetne, mert egy-egy személy 38 
frankot fizet. 'S minthogy a' gyorskocsikon 25 ky-
logram (50 livre) tehernél többet vinni nem szabad, 
a' podgyásztól járó túlsúlybér ismét sokra megy. 

Parisba beérkezvén ? magával ragadott az ott 
lengő általános vidámság *s rózsaszínű élet szelleme. 
E' nagyszerű vidámság, e* rendithetlen jó kedv a' 
levegőben látszik itt feküdni. Ott valánk a' város
ban, hol danolva 9s fütyülve csinálnak forradalma
kat, 's a' világtörténet nagy tragoediáit, mellyek 
egész világot megrengetik, olly játszva 's könnyel
műen végezik, mint a' Vaudeville színészei szere
peiket. — Ellenkezőleg a' komoly, érett puritánus 
kevésszavú Angliával, meglepett a' nép kimeríthet-
len csacskasága 's udvarisága, a' finom és sima 
erkölcsök egyenlősége, mellyek édes ananaszillatját 
Heine annyira dicséri. 'S ez udvariságnak lehetlen 
kellemesen nem érinteni az embert, ki a' tyukodi 
argumentumok honában minél több rósz bort, kapa
dohányfüstöt, savanyu káposztaszagot, foghagymás 
kolbászt, 's nemesi gőgöt és gorombaságot nyelt. 
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Söt a' mi legkülönösebb ('s mi felett némelly tekin
tetes asszony méltán csodálkoznék) itt már a' kis 
gyermekek is tudnak francziául. 

A' Hotel Montmorency-ben (Boulevard Italien) 
szállván, 's a' gazdag franczia table cPhötes-nál 6 
órakor négy frankért jól ebédelvén, azonnal ro 
hantunk a' Palais-Royal tündérvilágába , hol min
den össze van halmozva, mit művészet, fényűzés 's 
ipar feltalálhat, de a' hol most, mióta a' játékházak 
*s örömleányok nyilvános botránya megszűnt, bát
ran sétálhat az anya serdülő leányával. E' roppant 
bazárban az ipar minden helyet elfoglalt, 's nem 
hagyott egy arasznyit is a1 házi kényelemnek: az 
emberek ott nem azért laknak, hogy éljenek, ha
nem hogy eladjanak. A' Palais-Royalt, XlV-dik 
Lajos ifjúi kalandjainak tanuját, Richelieu bibornok 
kezdé építtetni 1629-ben, ki csupán az udvar most 
már nem létező gesztenyefáira 300 ezer frankot köl
tött. Lajos, a' világ legfényesb fejedelme, nagyko
rúvá levén, testvérének az orleansi herczegnek en
gedte át, 's azóta az orleansi ág birtokában van, 
mellynek csupán az udvaron álló székek kibérlése 
30 ezer frankot jövedelmez. 1763-ban nagyíttatott 
és szépíttetett; a' kertet környező arcádok vagy gal-
leriák, most a' legfényesb boltok, vendéglök, ká
véházaktanyája 's a' párisi divat legragyogóbb temp
loma, 1786-ból valók. Az udvar 700 láb hosszú, 
300 láb széles parallelogramm, két sor hársfával 
's gyepkertecskékkel, mellyek bekerítvék, 's virágok
kal és közbenközben szép márvány- és érczszobrok-
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kai ékesitvék. A' szegletekben kerekalaku kioskok 
vannak aranyozott tetőkkel, hol űjságbérlök üték fel 
tanyáikat, kiktől egy pár sonért különbféle hírlapokat 
kaphatni olvasásra. Ezen udvart rendszeres és egy
forma négyemeletes épületek veszik körül 180 bolto
zattal 5 mellyek közt corinthi pilasterek vannak he
lyezve 's mellyeket az udvartól vasrostély zár el és kő
padok, mellyeken ingyen ülhetni; éjszaki oldalon van 
a' gyönyörű rotonda-kávéház; az árkádok alatti fo
lyosó tele ragyogó boltokkal, rakhelyekkel, bazárok
kal, mindennel, mi a' piperevágyat kielégítheti, a' 
hiúságnak hízeleghet, az ízlést's pompaszeretetet be
töltheti, az érzékeket rabokká teheti, a'szépség bájait 
emelheti. A' dúsgazdag itt kiürítheti pohos erszényeit 
az arany- ós drágakő-műveseknél, a' Fréres proven-
ceaux, vagy Rocher Cancal, vagy Verry és Vefour 
asztalainál, vagy Richárd Laurent a' király szabó
jánál; de a' hiú szegény is vehet olcsó, mert silány 
minőségű, de divatos szabású ruhát, hamis köveket 
's aranyat, mivel a' világot csalhatja. Ha Paris a' 
divat fővárosa, a' Palais-Royal annak királyi pa
lotája, trónja, honnét egész majmoló világnak osztja 
zsarnok parancsait. Mit az itteni szabó, varga, ék-
müves, szakács, kárpitos kigondol, hetek, hóna
pok, évek múlva elterjed egész világra, Pétervárba 
és Philadelphiába, Stokholmba és Nápolyba, 's elég 
hamar Becsbe és innét Pestre; csak az angol az, 
mellynek nagy tömege megveti a' franczia divatot. — 
Más városokban is látni góth egyházakat 's görög 
szépségű palotákat, mellyek a' Pantheonnal, párisi 
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börzével 's a' Madelaine egyházzal vetélkednek: 
de Palais-Royal csak egy van széles e' világon. — 
Midőn már egész Paris elaludt, a' Palais-Royal még 
él, mozog 's tündöklik, ez a' város szive, melly 
vérmeleg marad akkor is , midőn a' tetemek már 
meghűltek. Nem csoda tehát, ha a' párisi, ha 
a' Pyrenéken 's Alpokon túl kérdeztetik is: „hová 
vezet ez út?"büszkén felel: a' Palais-Royalba. Ez 
mintegy a' világ középpontja. A' régi clubbok, hol a' 
forradalom idején a' pártok szenvedélyei hullámzot
tak, a' Café de Chartres, Montansier, Lemblin 's a' t. 
mind megszűntek már. Egyedül a' Café Foy létezik 
még, hova Camille Desmoulins járni szokott, ki a1 

Palais-Royal alatt fegyverre szólitá a' lelkesült né
pet. A' hires játékházak, mellyekböl évenkint egy-
remásra 2630 bűnös jutott börtönbe 's gályára, 's 
230 öngyilkos rohant elcsüggedten halálba, 1834-
ben eltörültettek. — A' Palais-Royal folyosói között 
legékesebb 's esténként legnépesebb is a' Gallerie 
d'Orleans, melly a' sajátképen úgy hivott Palais-
Royalt, az egész épületrendszernek a' St. Honoré 
utczára nyiló részét az udvarral összeköti; 300 láb 
hosszú, üveggel fedett széles folyosó, mellynek 
egy-egy, bár igen csekély boltja legalább 4 ezer 
franknyi bért fizet. E' folyosón van a' pompás Café 
d'Orleans, számos olvasószoba, kép- 's könyvkeres
kedés, drága szabó- 's esztergályos boltok. A' Gal
lerie de Chartrest, melly amannak balra fekszik, a' 
leggazdagabb ékmüvesboltok lepik el; ezen van a' 
hires Chevet boltja is, mellyet a' világ gyomorhö-
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sei ismernek 's melly ásiai gazdagsággal kínálja az 
elkapatott érzékeket, ízletesen van itt kirakva a' 
sok tengeri szörny, rák, hal, teknős béka, ritka 
vad, drága gyümölcs, bor, pástétom, minden évszak 
újdonsága, 's minden, mi a' romlott étvágyat inge
relheti. Mindenfelé pénzváltók, kik a' venni aka
rókat magas száztóli mellett apró pénzzel ellátják; 
fogorvosok, kik a' Very asztalánál elrontott fogak 
helyett újakat tesznek be *s a' t. 

Egyébiránt Paris arczulatát nem találám tisztább
nak, mint képzelem. Szoros sáros ntczák, többnyire 
régi magas házak, minden szögletben undorító szenny, 
mindenfelé óriási hirdetések czifra magasztalásokkal, 
pompás kirakatok, mellyek fényét a' légszesz még 
tízszeresen neveli. Paris este szép, midőn a' rút 
szennyes házak nem látszanak, a' boltok ragyogása 
pedig tetőpontját éri. Legszebb része Parisnak a* 
Tuilleriák környékén kívül, a' fákkal beültetett 's 
ékes boltok-, kávéházak-, vendéglök-, színházakkal 
elhintett Boulevardok. Ezen széles, fényes, eleven 
utczasor a' Faubourg du Rouletól egész az egykori 
Bastilleig terjed 's Parisnak legderültebb, leggazda
gabb részét öleli, illy sorban: BoulevardMalesherbes, 
Madelaine, des Capucines, des Italiens, Montmartre, 
Poissoniere, Bonne Nouvelle, St. Denis, St. Martin, 
du Temple, du Calv, St. Antoine, 's rajta a' Varie-
tés, Gymnase dramatique, St. Martin, Ambigu 
Comique, Folies dramatiques, Gaité 's a' t. színhá
zak, a' Circus olympicus, Dioráma, a Bazár d' In
dustrie; egy ugrásnyira a' franczia és olasz opera, 
s az opera comique és a' Vaudéville. 
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ilt , ír boulevardolr kátrányjárdáin , mellyekeii 
gyönyör járni, mint sima deszkapadlón, 's mellyek-
nek sem hideg, sem meleg, sem patkók milliói nem ár
tanak, — pezsg a' legtöbb nép, itt zajog az örült 
párisi élet egész nagyságában 's tarkaságában, száz 
meg száz repülő kocsi, omnibus, fényes equipageok, 
mindenféle osztályú tolongó embertömeg, széles jó 
kedvvel szivarozva és fütyörészve vadászó idegenek 
seregei, az eredeti természetét Parisban szegre füg
gesztő John Bull, a' gazdagsága- 's ostobaságáról 
elhíresült orosz mágnás, az operai tánczosnök ezen 
szeretetre méltó ideálja, az olasz művész, spanyol 
christinós, fiatal diplomaták, páváskodó örömleá
nyok ezrei, a' karján kis kosarat hordozó, egyszerű 
fejkötöeskét viselő csintalan Grisettöl kezdve az em
iitett mágnásokat koppasztó, bíborba 's bársonyba 
öltözött Chaussé d' antini hösnékig; torz és buja ké
pekkel rakott mükereskedések, árúikat kiabálva ma
gasztaló utczalakosok 's a' t. Legfényesb vonások 
azonban Paris képén a' pesti úgy nevezett „párisi" 
ulczához hasonlító, de ennél sokkal ragyogóbb pas-
sageok, mellyek száma százat meghalad , tömve 
bámuló, ácsorgó, vadászó sokasággal. Legne-
vezetesbek: a' Passage des Panorámás a' P. de V 
Opera, a' P. Vivienné, Colbert, Choiseul, du Sau-
mon, Saunier, Vero-Dodat, Brady, a' Galerié De-
lorme, de Laffitte, Moliere 's a' t. Ezen fedett és 
ékes folyosókon egyesülve találni mindazt, mi kü
lönben egész Parisban elhintve található, ételt, italt, 
ruhát, művészetet, az élet minden szükségét; esős 
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és szeles időben száraz, kényelmes sétával kínálnak, 
a' távolságokat rövidítik, 's igy nemcsak diszesítik 
a' várost ezeregy éjszakai ragyogásukkal, hanem 
hasznosak, söt szükségesek is. A'kiírt nevekből látni, 
hogy e' folyosók, 's részint Paris utczái i s , törté
neti neveket viselnek, mit eléggé ajánlani nem lehet. — 
Ezek, 's a' hosszú Boulevardok, és Richelieu's 
Vivienné utczák boltjaikból szebbnél szebb leányfők 
mosolyognak, mi Parisban a' sikerre mulhatlanul 
szükséges; a' kávéházak trónjain szinte válogatott 
szépségű leányok elnökölnek, és különös tehetsé
gűknél fogva, mellyel a' vevőt lekötelezik, bőven 
szedik a' szép kéz miatt is magasbra számított kama
tot. Szóval: arany világ! ezüstvilág! 

És ha a'bársonyos 's koszorús Parisból, melly 
a' Seine bal bartján fekszik, a' bálok, opera, Bou
levardok pezsgő életének fénykoréból a' Pont Neufön, 
vagy Pont au Changeon, vagy Pont d' Arcoleon 
átmegyünk a' Seine szigetére, a' szorosan úgy ne
vezett Citébe, Hugó Victor kedvencz Parisába: a' 
Notredame tornyai alatt, ott áll előttünk a' közép 
századi szennyes, barna, gyanús tekintetű, regé
nyes Paris. A' régi Louvre, a' neslei torony, â  
nagy és kis Chatelet 's a' t. eltűntek, helyökbe új 
Louvre, és Palais-Royal és Tuilleriák állottak, de 
az öreg sötét bazilica, Hugó nagyszerű regényének 
kísértetes tanyája, mint Roma megkövesült hite, foly
vást fennáll, komor ellentétben a' víg város pezsgő 
életével. A' régi kor e' tiszteletes emléke a' Cité 
keleti végén, Parvis nevű téren, azon helyen áll, 
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hol már a' római Tiber idejében oltár emelkedett. 
A' kereszténység szelleme felforgatá a' pogány ol
tárt 's szent István kápolnáját építé helyébe. Krisz
tus után 566-ik évben Childebert király új bazili-
cát épített e' helyen, melly a' szent szűz nevét v i -
selé; a' mostani épületet Maurice de Sully kezdé 
rakatni 1161-ben; első isteni tisztelet 1185-ben 
tartatott benne, építése három századig tartott, ha
jója *s portálja a'XHI-ik század elejéről való. Hossza 
415 , szélessége 150 lábnyi, szép elrendezése, a* 
részek egybehangzása , az egésznek méltóságos 
jelleme, de kivált azon tudat, hogy minden kövét 
történet lelkesíti, egygyé teszik a' világ legérdekesb 
templomi közöl. Hogy azonban költészetének teljes 
hatása legyen, holdvilágos éjjelen kell meglátogatni* 
midőn Quasimodo és Esmeralda alakjai megjelen
nek a' sötét erkélyen, 's vad fájdalom zokogása, 
és szelid szellemdal áradoz az éji szél szárnyain. 
E' két tömpe torony tanúja volt annyi anarchiának, 
zsarnoki önkénynek, vérengzésnek, régi kastélyok 
összeomlásának 's új paloták emelkedésének; e* 
nagy harang annyi századon át zúgott vészt és ál
dást e' nagy hullámzó embertömeg felett, melly annyi 
pártok, politícai hányatások 's változások közt, majd 
kényuri ostor alatt görnyedve, majd ingerlett fene
vadként dühödve , pánczélt és sisakot, hajporos 
parókát és rococo-ruhákat, frakkot és czipöt viselve, 
de mindig heves, mindig szeles, mindig nem bölcs, 
mai napig is a' világnak legmozgékonyabb 's szen-
vedélyesb népe. 



ír. 

Seinen, melly Parist két részre hasítja, 's melly-
nek ölében Parisnál három sziget fekszik, u. m. He du 
Palais , St. Louis, és Louvier, összesen 23 híd van. 
Paris hidjai azonban a'londoniakhoz hasonlítva, cse
kély müvek. Legjártasb ezek közt a' PontNeuf, Pa
risnak középpontján, a' Seine két agának egyesü
lésénél, a' du Palais sziget nytigoti végén. E' hí
don, melly tizenkét ivén nyugszik, 712 lá*b hosszú, 
70 széles, ott hol a' sziget végét érinti, IV-ik 
Henrik 14 láb magas szobra áll, melly 1817-ben 
öntetett Lemét rajza szerint, 's több mint 300 ezer 
frankba került. Midőn XVJII-ik Lajos az emlék alap
ját letevé, Voltaire' Henriádjának egy példánya is 
az alap alá tétetett. Nevének a' hid meg nem felel, 
mert 1578-tól 1609-ig épült IIÍ-ik 's IV-ik Hen
rik alatt. E' hidon 's környékén láthatni Paris leg
nagyobb tolongását. Húsz apró boltban 's a' hid pár
kányain zsibárusok 's régi-könyvkereskedök ajánl
ják áruikat, kik a' divatból kiment lángelmék, Vol
taire' és Rousseau' müveit font számra árulják né
hány souért. Az űjnevü régi hídnak nem hiányoz
nak történeti emlékezései. A' helyen, hol Henrik 
szobra áll, mielőtt még hid épült volna, égettetett 
meg Molay Jakab, a' templáriusok nagy mestere 
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szép Fülöp parancsára; talán ugyanazon négyszeg 
ölön kiáltá üldözője fejére: „egy év alatt elvárlak isten 
itélö széke előtt." Egy évvel azután szép Fülöp nem 
élt többé. — Ugyanazon helyen állott IV-ik Henriknek 
egy régibb lovas érczszobra, az első közemlék Paris
ban, 1614-ben felállítva, melly előtt a'parisiak kalapot 
szoktak emelni 's másokkal is emeltetni, melly előtt 
1617-ben marechal d' Ancret megégetek, 's melly 
mögött a' rendörségtelen századokban a' Cité tolvajai 
lappangani szoktak, de e' régi érczemlék 1792-ben 
a' nép által, melly a' királyok nevét még IV-ik Hen
rikben is gyülölé, ledöntetett's álgyukká olvasztatott. 

Többi hidak, a' Seine folyását követve: 1) Pont 
de Bercy, vagy de la Gare, lánczhid, melly e' két 
helyet köti össze. 2) Pont d1 Austerlicz a'Jardindes 
Plantes-al szemközt, a' Boulevard du Templere 
vezet 's St. Jacques és St. Antoin városrészeket köti 
össze. 1801-től— 1807-ig épült Beaupré és Lamandé 
által, 3 millió frankba került, 's az 1805-iki győ
zelem emlékére austerliczi hidnak neveztetett. Vám 
szedetik rajta. 3) Pont de Damiette, a' Quai Cé-
lestint és Quai d'Anjout köti össze. 4) PontdeCon-
stantine, Quai de Bétlmne és Quai St. Bemard közt. 
Mindkettő csinos lánczhid, csupán gyalogok számára 's 
vámfizetéssel; 1837-ben épültek. 5) Pont de la Tour-
nelle, St. Louis szigetet köti össze Quai St. Bernarddal. 
6) Pont Marié a' Seine jobb ágán^ St. Louis sziget 
és Quai des Ormes közt. Nevét építőmesterétől veszi. 
7) Pont de la Cité a' du Palais és St. Louis szigetek 
közt. 8) Pont Louis Philippe lánczhid, a' Cité, St. 

üti Tárcza. VT-dik Füzet, 2 
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Louis sziget és Port an Hé közti közlekedésre. 9) 
Pont de T Archeveché a' Cité és Quai de la Tour-
nelle közt. 10) Pont au Double a' Rue de la Buche-
rietöl Notre-Dame terére vezet. 11) Pont St. Char
les, nem egyéb, mint üveges galleria, a' Hotel Dien 
kórház lábbadozó betegei használatára. 12) Pont 
d' Arcole a' Greve tér és Cité közt. A' szép láncz-
hidat, mellyen csak gyalogok járhatnak, Duvergier 
épité, 1828-ban végeztetett be, 's nevét D' Arco-
letól, a' fiatal höstöl nyeré, kinek emlékezetére, 
míg á' hid remeg a' lábak alatt, remeg a' szív is 
keblünkben. A' nemes ifjú a' szabadság áldozata 
lett. Az 1830-iki forradalom alatt, július 28-ikán, 
tanulók serege rohant a' Greve-tér felé, mellyet a' 
dynastia katonái tártának elfoglalva, de ezek pus
kái által visszaijesztettek. Ekkor egy ifjú, kezébe 
ragadván a' háromszínű zászlót, előlépett's így szólt: 
„kövessetek, a' hidat el kell foglalnunk! ha elesem, 
emlékezzetek rám, nevem D' Arcole." A' hid kö
zepére szegezé lobogóját, de azon perczben tíz go
lyó fúrta keresztül fendobogó kebelét. Most arany 
betűkkel van a' hid bollhajtására írva: „Pont d̂  Ar
cole" 's a' másik oldalon: július 28-ika, 1830.a 

13) Petit Pont, a' Saint Jacques utcza végén Cité 
és Quai St. Michel közt; e' helyen volt Paris legré
gibb hidja. 14) Pont Notre-Dame, a Seine jobb 
ágán^ régi hid 1507-böl, egy hydraulicus géppel. 
15) Pont Saint Michel 1618-ból, a' Cité és Rue de 
la Harpe között, XIII—ik Lajos féldomború szobrá
val. 16) Pont au Change, a' Cité és a' Place du Cha-
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lelet közt, a' törvényszék-palotától a' St. Denis ut-
czába vezet. Köböl 1647-ben épült, fából már sok 
századdal előbb fenállott. Nevét a' rajta boltokat 
tartó pénzváltóktűi vévé. — Mindezen hidak, a1 

3-ik sz. alattitól kezdve, a' két részre vált Seine 
ágain levén épitve, igen rövidek. — Sokkal na
gyobbak és szebbek a' következők: 17) Pont Neuf, 
Paris középpontja. 18) Pont des Árts, a' Louvre 
és az Institut palotái közt, melly 1802 — 1804-ben 
épült 's 900 ezer frankba került; vasivei nem elég 
erősek, hogy szekereket hordjanak. 19) Pont du 
Caroussel, a' Quai du Louvre és a' st. germaini vá
rosrész közt, hol az aristoeralia csöndes palotái ál
lanak. 1834-ben épült Polonceau által, kétköivvel; 
vám szedetik rajta. 20) Pont Royal, régi fahid he
lyén, a' Tnilleriák és Quai d' Orsay közt, 1684-
ben kezdett épülni. Idő szerint Pont National, Pont 
de la Republique és Pont des Tuilleries neveket vi
selt. 21) Pont de la Concorde, St. Honoré és Saint 
Germain közt, a' gyönyörű Place de la Concorde-
ról vezet a' Bourbon-palotához, a' követkamrához. 
1790-ben végeztetett el Peronnet rajza szerint, öt 
ellipticus ivén nyugszik, Paris legékesb hídja. Első 
neve XVI-ik Lajos hidja volt, lett azután Pont de 
la Revolution 1800-ig, ekkor nyerte mostani ne
vét; a' restauratio alatt ismét XVI-ik Lajos hidja 
lön, de a'második forradalom 1830-ban újra Con-
cordiának keresztelé. 22) Pont des Invalides, Gros 
Caillou és St. Honoré városrészek közt, vasláncz-
hid 1829-ből. 23) Pont de Jena a' Champs de Mars 

2 * 
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és Chaillot közi, legnyugo!ü)b hidja Parisnak; 1813-
ban készült el Lamandé által Dillon rajza szerint. 
's Napóleon által, az 1806-iki győzedelem emlé
kezetére, jenai hídnak neveztetett. A' resíauratio 
invalidusok' hidjává degradálta, 1830. visszaadta 
büszke nevét. — Vannak még a' kis Bievre pata
kon apróbb hidak. Nevezetes vizi munkák továbbá: 
a1 de F Ourccf *s Saint Martin csatornák, az arcu-
eiii, romainviliei, bellevillei, 9s a' de Ceinture aque-
ductusok, 's a' híres gazdagvizü grenellei artézi kút, 
Mulot míve. 

A" Seine partjai téres qtiaikkel vannak befogr-
lalva, mellyek közt legrégiebbek a' Quai des Au~ 
guslins 1312-böl, '$ a' de la Megisserie 1369-böl. 
A' szép, fákkal beültetett, 's járdával ellátott quaik 
azonban leginkább Napóleon érdeme. A'boulevárdok 
's közkertekkel együtt ezek Paris legkedvesb séta
helyei. Neveik nyugoítól keletnek a? balparton: Quai 
Debilly, de la Conference, des Tuilleries, de Louvre, 
de T Ecole, de la Megisserie, des Gévres, Pel-
letier, de la Greve, des Ormes, St. Paul, des Ce-
lestins, de la Rapée; a' jobbparton: Quai de la Cu-
nette , d' Orsay, Voltaire, Malaquais, Conti, des 
Augustins, St. Michel, de la Tournelle, St, Ber-
nard, d' Austerlicz, de la Garre; a' Cité szigetén 
Quai de Y Orloge, Desaix, Napóleon, de Y Arche-
veché, des Orfevres: St. Louis szigetén: Quai de 
Bourbon, d' Anjou, de Bethune, d' Orleans. — Ki
kötök: Port de la Rapée, aux Tniles, St. Nicolas, 
d' Orgay, des Invalides. 
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Paris természetes felosztását a1 Seine teszi, po
litikailag- pedig 12 kerületre (arrondissement) osz
lik. — Az éjszaki rész, a' Seine balpartján, a' kir. 
paloták, Tnilleries , Louvre, P.-Royal, a' legszebb 
sétahelyek: Tuilleriák és P.-Royal kertje, 's a' 
Champs Elyzées és Parc de Monceaux, és ismét a" 
divat és kereskedés lakhelye. A' Tuilleriák és Bou-
levardok körül vannak a' legszebb utczák 's térek, 
főleg a' város nyugati részén; ellenben a' Palais-
Royaltól keletre a' régi zigzug Paris, mellynek kö
zéppontja a' városház és a' „halle au blé.u — A' 
Seine szigetein levő régi szennyes részek, Notre-
Dame , a' törvényszékpalota és a' rendőrségi hiva
tal körül letelepedve alkotják Paris középpontját, 
magvát, a' régi Lntétiát. — A' déli rész díszei: a" 
követek 9s pairek palotái, (Bourbon és Luxembourg) 
a' Fantheon, az invalidusok háza 's egyháza, az 
Institut; sétahelyei: a' Luxembourg-kert, mellynek 
fái alatt Francziaország rokkant törvényhozói sétál
nak, 's a' füvészkert, gyönyörű állatgyüjteményé-
vel. Itt vannak nyugot felé, a' Champ de Marsra 's 
invalidusok házára, és a' Seinen túl a' királyi palo
tákra tekintve a' Faubourg St. Germain csöndes ut-
ezái 's palotái, kelet felé az iskolák 's tudományos 
intézetek körül a' diákok tanyái. Amaz, éjszakon, 
a' kereskedő 's mulató, ez itt délen a' hivatalos és 
tanuló Paris. Közintézetek, egyházak, kórházak, 
gyárak, emlékek, történeti pontok mindenütt kü
lönbség nélkül elhintve. Olly régi városban, annyi 
forradalom színhelyén « hol Francziaország egész 



22 FARIS. NEVEZETESSÉGEK. 

története eljátszatott, alig- van négyszeg ölnyi tér, 
hol valami nevezetes ne történt volna, melly jó és 
rósz, áldott és átkos emlékezettel ne volna lelkesítve. 

Paris nevezetességei annyiszor 's olly bőven 
leírattak már, hog*y itt csupán azok elszámlálására 
szorítkozom, 's csak némelly egyes érdekességek 
leírását 's a' gyakorlati útmutatást tartom fel ma
gamnak. 

Azon helyek 's emlékek, miket az utazónak min
denek előtt meg kell látogatni, hogy lígy ne járjon, 
mint az angol lord Rómában, ki szent Pétert elfe-
lejtó megnézni, következők: 

Az éjszaki részben: 
A* Tuilleriák, 's azok kertje. 
A' Louvre és múzeumai. 
A' Palais-Royal udvara, galleriái 's gyűjtemé

nyei. — 
A' vendome-téri Napóleon-szobor. 
Az Arc de Triomphe (Barriere de F Etoile). 
A' Concorde-tér, a' luxori obeliszkkel. 
Madelaine egyháza, 's Notre-Dame de Lorette. 
A' kir. könyvtár (Richelieu-utcza), kir. nyomda 

(Rue Vieille-du-Temple) és Palais des beaux Árts 
(Rue Petits Augustins). 

A' városház (Greve-tér). 
A' bastilletéri emlék (Colonne de Jtiillet). 
A' börze és bank (Börzetér, 's Rue de la Vril-

liére). 
Saint Germain F Auxerrois egyház. 
A' kir. tükörgyár (213. Rue St. Denis). 
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Arsenal (Boulevard Bourdon). 
Pere la Chaise és a' monlmartrei temelö. 
Az olasz és franczia opera, Theatre íran^ais, 

a' boulevardi színházak, 's a' Circus olympieus. 
A' szigeten: 
Notre-Dame 's a" Palais de Justice, a' Sl. Cha-

pellel. 
A1 déli részen: 
A' Jardin des Plantes 's annak múzeumai. 
A1 Pantheon (Pantheon-tér). 
Bourbon és Luxembourg-paloták, a' követek 's 

pairek kamarái. 
Az invalidus-palota Napóleon sírjával. 
A' Sorbonne és College de Francé. 
Gobelin szönyeggyára (270, Rue Mouffetard). 
Palais de V Institut (franczia academia) Quai Conti. 
Hotel de la Monnaie (Quai Conti). 
Hotel de Cluny (Rue Mathurins-Saint-Jacques). 
Observatorium, a' Luxembourg-kert háta mögött. 
Paloták, a' már emiitetteken kivül: tengeré

szeti ministerium, a' Concorde-téren; Elysée Bour
bon kir. palota a' Champs Elyzées-n; országos le 
véltár (rue de Chaume, 12), a'becsületrend palo
tája (rue de Lille), Orsay-palota (Quai d' Orsay), a' 
Palais des Thermes romai ( 6 3 , rue de la Harpe). 

Emlékek , oszlopok, diadalivek, kutak ismét 
az említetteken kivül: Fontaine des Capucins (a' 
Castiglione-utcza szegletén), a' Caroussel-téri Na-
poleon-emlék5 Fontaine Richelieu (Rue Riche-
lieu) , Moliére emléke (Rue Richelieu), XlV-ik 
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Lajos szobra (Place des Victoires), Fontaine des ín-
nocents, a' Place des Chatelets kútja, Saint Denis-
kapu, Saint Martin-kapu , Fontaine du Chateau- d' 
Eau (boulevard St. Martin), Fontaine de Vendome 
(rue de Temple), XIII—ik Lajos emléke (Place Roy-
ale), Fontaine de Grenelle (rue de Grenelle, 57.) 's a' t. 

Egyházak 's vallásos emlékek: Chapelle Expia-
(oire , vagy XVI-ik Lajos emléke (Rue Anjou St. 
Honoré), Tour St. Jacques la Boncherie (rue des Ar-
cis), Sainte Chapelle a' Palais-de-Justiceben; Sor-
bonne-egyház (place Sorbonne), St. Roch (rue St. 
Honoré 296), S. Eustache (rue Trainée), S. Sulpice 
(place de St. Sulpice) ; a' régi S. Germain-des-
Pres, 's a' t. 

Iskolák: College de Francé ( 1 , place Cambrai), 
Sorbonne (hasonnevű tér), école de medicine (ha
sonnevű uteza), école de pharmacie ( 1 7 , rue de V 
Arbaléte), école de droit(Pantheon-tér), école nor
málé (15, rue St. Jacques), Polytechnique (71, rue 
de la Montagne-St.-Genevieve), école d' Etát ma
jor (136, rue de Grenelle-St.-Germain), école des 
mines (34 , rue d' Enfer) — College Royal de 
Louis Grand (123, rue St. Jacques), College Royal 
de Bourbon ( 5 , rue Sainte Croix-d'Antin), College 
Royal de Henri IV. ( 1 , rue de Clovis), Coll. R. de 
S. Louis (94 , rue de la Harpe), Coll. R. de Char-
lemagne (120 , rue St. Antoine), College Stanislas 
(rue Notredame-des-Champes), C. Rollin (34 , rue 
des Postes), des Irlandais, des Anglais, des Ecos-
sais; Conservatoire des árts et metiers (208, rue 
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St. Martin), ingyen rajziskola ( 5 , rne de V Ecole 
de Medicine), mesterségek 's kézmüvek középponti 
iskolája (7, rue de Thorigny), fiatal vakok kir. is
kolája (68 , rue S. Victor), siketnémák kir. iskolája 
(254, rue S. Jacques). 

Könyvtárak: királyi könyvtár (58 , rue Riche-
lieu); Mazarinkönyvtár (quai Conti, 23), arsenáli 
könyvtár (rue de Sully), St. Genovéva (rue de Clo-
vis, 1), városi könyvtár (quai d' Austerlicz, 35) ; 
ezeken kivül a' pairek 's követek kamarái, a' fran-
czia academia, 's az iskolák egyenkint nevezetes 
könyvtárakkal bírnak. 

Kórházak: St. Beaujon (54 Faubourg de Roule), 
S. Louis (2, hasonnevű uíczán), Hosp. des incurabíes 
hommes (34 , rue des Récollets és 130 Faubourg 
S. Martin), Militaire de Picpus (rue des Picpns 18), 
St. Antoine (206 Faubourg St. Antoine), Hop. Royal 
des Quinze Vingts ( 3 8 , rue de Charenton), Hotel 
Dieu (Parvis-tér a' Notredame mellett), Gros-Caillou 
(rue St. Dominique), le Prince ( 8 5 , rue S. Domi-
nique), Necker (151 és 153 rue des Sevres), des 
Enfans Malades (149 rue des Sevres), des incurab
íes Femmes ( 5 4 , rue des Sevres) , des Ménages 
( 2 8 , rue de la Chaise), de la Charité (45, rue Ja -
cob), Cochin (45, Faubourg S. Jacques), az orvosi 
facultás kórháza; de la Rochefocault (barriere d' 
Enfer, 15), des Vénériens (33, rue des Capucins, 
Faubourg S. Jacques), des Vénériennes femmes (95, 
rue de Lourcine), Val de Grace (277, rue S. Jac
ques), de la Salpetriere, vagy de la Vieillesse, de 
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la Pitié ( 1 , rue Copeau), de la Maternité ( 3 , rue 
de la Bourbe); árvák 's lelenczek háza (74, rue d* 
Enfer), Mária Therézia kórháza (86, rue d' Enfer). 
— Az elszámláltakon kívül is számos jótékony in
tézet öleli kebelére a' nyomort, mellynek e' nagy 
városban olly buja tenyészete van. 

Börtönök: a' rendőrség börtöne annak palotájá
ban; adós börtön (rue de Clichy), St. Lazare (117, 
Faubourg St. Denis),Madelonettes(16, rue desFon-
taines du Temple), de la grandé foree (18, rue du 
Roi de Sicile), Petité force (22, rue Pavée), prison 
de P Abbaye (place St. Marguerite), Conciergerie 
a' Palais de Justice alatt, Sainte Pelagie (rue de la 
CIef), — pour les jeunes détenus ( 4 3 , rue de la 
Roquette), de la Roquette ugyanott, a'Pere la Chaise 
temető közelében. — 

Színházak: a' classicai szellemű Theatre Fran-
9ais (Palais-Royal, rue Richelieu), nagy opera 
(rue Lepelleüer), olasz opera vagy Salle Ventadour 
(rue Marsollier), opera comique (place Favart),Odeon, 
a' déli rész Theatre Fran9ais-e; Gymnase (Boul. 
Bonne Nouvelle), Vaudeville (Börze-tér), Varietés 
(Boul. Montmartre), Palais-Royal előbb Th. Mont-
pensier a' P.-Royalban; Porté St. Martin (hason
nevű boulevardon), L' Ambigu Comique (Boul. de 
Bondi). Circe Olympique (Boul. du Temple), la Gaité 
(ugyanott), Folies dramatiques (ugyanott), St. An-
toine, Delassements comiques (ugyanott), Pantheon 
(rue St. Jaeques) a*5 deákok színháza; m. Comte 
(passage Choiseul) gyermek-szinház: Gymnase des 
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Enfans (passage de P opera) hasonló ezélű; du Lu
xembourg (rue de Fleurus), S. Marcel (rue Pascal, 
faub. St. Marceau), Funambules (boni. du Tempie), 
Lazary (ugyanott), Seraphin ( 1 2 1 , Palais-Royal). 
Ezeken kivül apró színházak a' vonalokon kívül. — 
Az elysiumi mezőkön folytonos Panoráma 's Nava-
lorama van. 

Bálteremek, az operai fényes bálokon kívül: 
Salle Montesquieu (rue Montesquieu), téli Prado (a' 
Palais de Justice mellett), nyári Prado (barriere du 
Montparnasse), Sálon de Mars (75, rue du Bac), la 
Chartreuse (az observatorium mellett), la Chaumiere, 
melly leghíresebb a' féktelen társalgási szabadság 
ezen tanyái közt. 



III. 

Látszik az előszámláltak tömegéből, hogy Paris ér 
dekességeinek átvizsgálására hónapok kellenek. A1 

lélek bele fárad ennyi érzéki 's szellemi élvezetbe, 
a' fogékonyság muzeumok, gyűjtemények 's úgyne
vezett „nevezetességek, curiositások" iránt csak
nem kialszik, 's az utazó örömest rohan a' zajgó, 
pezsgő élet hullámi közé, melly Parist lelkesíü. — 
A' fogadókban könnyű bérszolgát kapni, ki mindé'' 
nevezetességekkel bensöíeg ismerős, kimerílhetlen 
böbeszédüséggel írja le a' csodák városát, ismeri 
annak minden zugát, minden szokását,'s fáradságaért 
naponkint 5 — 6 francot kíván. 

Van Parisban egy rakás szeszélyes, részint igen 
elmés röpirat, melly a' különböző emberosztályok, 
deák, grisette, nemzeti őr, kapus, követ, bérko
csis 's a' t. physiologiáit adja, a' franczia élénkség 
tarka és éles színeivel rajzolva. Kiadója Aubert a' 
börze-téren. Nem levén Parisban egyegy érdekesb 
emberosztály, mint a' diák, ki játszva hal meg a' 
forradalmakban, 's a' világhírű grisette, a' rólok 
írt mulatságos phisiologiából néhány vonást közleni 
kívánok. Nyáron a' Chaumiere (szalmakunyhó), télen 
a' Prado azon tanyák, hol ez érdekes néposztályok, 
a' tánczterem ingerei közt magokat egész őszinte-
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ségökben megmutatják, "s a" „cancanU" a' franczia 
négyes eltorzított paródiáját, shakeri dühvel tán-
czolják. Ezen pradói élet olly sajátságos, páratlan, 
egyebütt feltalálhatlan valami, mellyet nem győz 
a' jámbor utas eléggé bámulni, Hétfő különösen a' 
deákok 's grisettek napja, midőn széles jó kedvök 
batárt nem ismer, 's megtestesülve áll a' néző előtt: 

Héj Laboda Laboda, 
Lábod ide amoda. 

Nincs a' galvanizált béka, tarantula-csipte állat, ne-
hézkóros ember rángásainak azon neme, mellyet 
meg nem kisértenek. A' „cancan" a' deák-ország 
nemzeti táncza , mellyet nagy classicitással járnak 
Francziaország jövendő pairjei 's ministerei. A" 
kicsapongó ifjat megszelídíti az élet, okossá teszi 
a' kor; végezvén iskoláit, komolyan megragadja 
az életet, 's évek múlva a' potrohosra, a' szem
üvegesre alig fog ismerni a' rózsaszinszalagait hul
latott grisette. 

A' grisettet n héz dolog értelmezni. A' franczia 
academia nagy bakot lőtt, midőn a' grisettet így ér
teimezé: fiatal lány vagy asszony a' középrendböl, 
mert minden középrendü fiatal lány nem grisett, 's 
ha a' fiatal lány asszonynyá lesz, megszűnik grisett 
lenni. Független és saját kézi munkájok után élő 
leányok ők, kik napon át különféle boltokban, mint: 
divatáriisnék, varrónék, mosónék, 's a' 1 szorgal
masan dolgoznak, este pedig örömest mulatnak. A' 
világ legfesztelenebb 's pajkosabb teremtményei, a* 
franczia természet- 's lelkületnek leghívebb képvise-
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löi. — A' kis árva lány, vagy szegény szülök 
elhagyatott gyermeke, megtanulván valamelly nöi 
kézmüvet , szobácskát fogad magának padláson 
vagy hetedik emeletben , abban szerény ágya, egy 
széke, asztalkája, virágcserepe 's vizes üvege — 
ez az egész. Az igazi telivér grisett független 's 
democratai érzelmű, jószívű, kedélyes, vidám, élénk, 
annak, kivel épen viszonyban áll, hódolásig hü, 
egyébiránt csodálatos keveréke a'legellenkezöbb tu
lajdonoknak. Jó kedve ritkán hagyja el, noha so
kat szűköl, gyakran koplal 's fázik. A' párisi nagy 
dámák, kik erényt aíFectálnak "s férjeiket féltik, ke 
vély megvetést 's gyűlöletet éreznek iránta, nem 
tudják neki megbocsátni kis lábát, mellyen igen íz
letes topánka ül, karcsú termetét 's független bol
dogságát, de főkép azt, hogy a' grisett ezen epe-
désekröl 's féltés kínjairól, miket öntudatlanul ger
jeszt, mit sem tud. E' gondatlan 's önzéstelen gyer
mek soha sem gondol a'jövendőre, azt hiszi, hogy 
örökké fiatal 's boldog marad, hogy Adolf, Alfréd 
vagy Oscár sohasem hagyja e l , ki pedig gyakran 
Francziaország valamellyik pairjének egyetlen örö
köse. — Grisettekkel egész franczia föld el van ugyan 
árasztva, de minden grisettek királynéja a' párisi 
varrónő. A' grisettek föszenvedélyei: gesztenye, 
mogyoró, mézesbáb , édes italok, sárga ibolya és 
szakállas fiatal ember; öltözete az úgy nevezett 
palissandre, rózsaszín szalagos fejkötöcske, 's mi
nél keskenyebb topánka. A' nagy világban drága 
virágbokrétát nyújt az udvarias szerető kedvesének, 
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a" grisettnél semmi által sem lehet nagyobb kegybe 
jutni, mint ha gyümölcsöt, gesztenyét, mogyorót 
adnak neki. Valódi móknstermészet. Ö jobban örül 
egy narancsnak 's ötven gesztenyének, mint a" 
világ legdrágább caméliájának, mi igen kellemes a* 
Quartier latin' fiatal lakosának, ki természetesen nem 
lenne diák, ha valaha fölösleg pénze volna, 's azért 
sokkal örömestebb ad ki egy francot, mint húszat. 
De még sült gesztenyénél 's narancsnál is jobban 
szereti a'tánczot, 's ezt nem vehetni rósz nevén, 
mert az egész istenadta napon ülö, varró, himezö, 
kötő, vasaló gyermeknek orvosa sem tanácsolhatna 
üdvösebbet, minthogy vérét minél gyakrabban gyors 
forgásba hozza; e' czélra pedig a' tánczok minden 
neme közt legalkalmasb a' cancan. A' grisette egész 
boldogsága szabadságában állván , ezen szabadságot 
orthographiájára is teljes mértékben kiterjeszti. 0 
tud irni, legalább karczolni, de a' bohó leányka 
szilárdul 's állhatatosan lerázza magáról az általá
nos orthographia' jármát 's a' betűk egészen saját
ságos és csodálatos összerakásában gyönyörködik. 
A' párisi carricatúrák gyakran közölnek grisett-élet-
képek alatt griset-helyesirással készült leveleket, 
hol láthatni „randaivout" „speqiietaglet" "s a' t. De 
különösen van egy szó, melly a' grisettet kétségbe 
ejtené, ha grisett valaha kétségbeesnék. Es ez a' 
szó „politechnique" — pedig a' politechnica iskola 
növendékeivel gyakran levelez. Ez Írásbeli nehéz
ségeket tetemesen könnyebbíti azon jó régi párisi 
intézkedés, mellynek mai napig is vannak még némi 
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nyomai \s romai, különösen a' pont neufön, t. i. az 
utczai írók, kik egy pár souért égő lobogó szerel
mes leveleket, szemrehányásokat \s a' t. írnak, de 
különösen hasznosak a'többfelé csapő grisett biztos
ságára nézve. Hlyen szemüveges vén ntczai titok
nok c s a k n e m olvashatólag's érthetöleg ir, mit a1 

grisett' saját kéziratáról rágalom nélkül mondani nem 
lehet; styljét mindenkor a' tárgyhoz alkalmazza, le
veleit illető mértékű féltéssel, nyájassággal, düh
vel, átokkal *s a' t. megspékeli, burnóttal beporozza, 
's öt son dijpótlék mellett versekben is ír levelet. E' 
titoknoki eljárás történetes fölfedeztetés, 's a' le
vél rósz kezekbe jntása esetében menekvés kapuja, 
mert az idegen irást 's burnótot mindenkor el lehet 
tagadni. — A1 grisett kizárólagos olvasmánya Paul 
de Kock 's ha valaki kérdez egy grisettet: kit sze
ret jobban, Hugó Vietort-e vagy Lamartinet? min
den zavarodás nélkül feleli: „Paul de Kockot." Ez 
a' grisette előtt korunknak és minden kornak legna
gyobb irója, ki meghomályosítja nemcsak Scottot és 
Bulwert, mert hisz ezeket nemcsak a' grisett nem 
ismeri, hanem általában a' franczia — de George 
Sandot, Eugen Suet és Balzacot is. A' grisett csak 
mulattató szempontból itéli meg az irodalmat, öt pe
dig semmi sem mulattatja annyira, mint apró szerel
mes kalandok 's pajzánságok. Erényes beszéíyek 
reá nézve falra hányt borsó, 's egész határozottság
gal adja rövid bírálatát, hogy „mindez igen szép, 
de igen valószínűtlen/4 és ez legőszintébb véleménye 
Paul és Virginia szívreható történetéről is, miről azt 
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mondja, hogy ha megtörtént is , bizonyosan a' for
radalom előtt történt. Paul de Kock új regényének 
megjelenése mindenkor gyönyör-teljes ingerültséget 
okoz Paris divatárus boltjaiban, az udvarias szerető 
siet azt megvenni kedvese számára, "s az addig el 
nem alszik, mig ki nem olvasta. — Művészetről 
keveset tud, azonban Dantan apró gipsz-Apollóit 's 
Vénusaít örömest végig-nézi; ha fiatal müvészszel lép 
viszonyba, tetszik magának atelieri műszavak csa-
csogásában; politikával mit sem vesződik, minden 
eféle nyilatkozványok közt egyedül a' toastokat ke
gyeli 's ugyanazon óra-negyedben Lajos Fülöp 's a' 
bourdeauxi herczeg, a' szultán 's Mehemed Ali, az 
oroszok és lengyelek egészségére lehet vele poha
rat emeltetni. — Természetes ellenségei: a' kapu
sok. Csodálatos, de így van, noha az emberiség e' 
két osztálya a' párisi házak egész magassága által 
választatik el, a' grisette rendszerint 6 's 7-ik eme
letben, a' kapus pedig földszint vagy épen pinczé-
ben lakván. Ezen mély ellenszenv főkép azon ala
pul, mert szegény grisette nem igen bőkezű a' bor
ravalókkal, 9s újévre többnyire csak jó szive őszinte 
kívánságaival lép elő. Pedig a' grisette igen hibázik, 
hogy a' kapussali viszonyait több diplomatiával nem 
kezeli, mert ennek boszűja rettenetes. 0 az új vi
szonyt elárulja, a" féltékeny szeretöt kulcslyukhoz 
vezeti 's a' t. Másik halálos ellensége a' grisettnek 
az alsóbb emeleten lakó 's ablakán kinézni szerető 
házlakos, mert ez mindannyiszor hideg vizet kap 
fejére, valahányszor a' szeles lány sárga ibolyáját 

üti Tárcza. Vl-dik Füzet. 3 
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öntözi, azaz, naponkint kétszer. Ezen megnedvesí
tett személy természetesen dülibe jön a' gyakori 
anabaptismus miatt 's innét a' társas viszonyok e' két 
házbérlö közt igen ellenségesek. Harmadik 's leg-
veszélyesb ellensége a' grisettnek a' mogorva rend
őr, ki öt folytonosan korlátozza naiv mulatságai
ban, főleg midőn a' cancant szive szerint tánczolja. 
Az uri hölgyek is ide tartoznak, de ezekkel a' gri-
sette mit sem gondol. Különben, természetes jő szi
vénél fogva, egész világgal felebaráti szeretetben 
él. — 

A' grisette lelkületével, gondtalanság, jövendőre 
nem eszmélés, gyönyörvadászat 's a' fiatalság egyéb 
rózsaszínű szenvedélyeire nézve igen nagy ösz-
hangzásban van a' diáké, azért e' két emberosztály 
mély barátságot is ápol egymás iránt. A' Parisba 
érkező diáknak elöbbvaló gondja, magának bú 's 
örömre társat keresni, mint nevét az iskolai név
jegyzékbe beíratni. 'S e' különben igen korholást 
érdemlő viszony a* gondatlan, szeles, jószívű gyer
mekek közt bizonyos bensőség és szivdedség jelle
mét ölti magára, minélfogva lehetetlen rajok ne
heztelni. Ez emberkék azután, mig viszonyuk tart, 
együtt örülnek 'sbúsulnak, vendégeskednek's koplal
nak, fáznak és tánczolnak; migegyiknek van valamije, 
a' másik sem lát szükséget; egymáshoz igen hívek, 
gyakran féltök, 's így nevekednek Francziaország 
Thiersei 's Armand Carreljei, Dávidjai 's Vernetjei. 

A' diákok színháza a' Pantheon, hol a' belépés 
földszint csak 60 centimé, 's páholyhelyekbe is csak 
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1 fr. 25 c , tehát diákerszénynek is elviselhető. Má
sik a' Theatre de Luxembourg* (deák nyelven: Bo-
bineau) hasonló árakkal. Itt ülnek ök boldog gyö
nyörérzéssel 's kaczagnak a' vaudevillek pajzánsá-
gai felett, mellyek gyakran egyenesen a' deák- 's gri-
sette-életböl meritvék. így azon este, midőn a' Pant-
heont meglátogatám, a' „les Fees de la rue St. Jac-
ques" vaudevillet adák. Ezen utcza a' diákok 's 
diáknök fötanyája, 's természetesen a' darab hőse 
éhes diák 's a' védő tündér grisette volt. — Színház 
után a' tánczteremekbe, Pradoba, Vauxhallba 's a' t. 
sietnek, hol azután kifejlődnek ezen fidelis élet leg
élénkebb jelenetei, 's nem lehet eléggé csodálni a' 
cancan' rángatózásait, a' szivarozó leányokat, a' 
felügyelő rendőr szigorú bajuszát. Ki nem látá, nem is 
képzelheti e' dühöt, mellyel a' cancant 's galoppot tán-
czolják, főleg éjfél felé, midőn jobban nekihevülnek 
'$ a'komor rendőrt közel nem látják. Mintha tarantula 
csipte volna meg őket, mintha örültek volnának. Milly 
düh ! milly kapzsisága az élvezetnek! milly sóvárgás, 
lihegés édes kábultság után! A' repülő fürtű, láng-
szemü, őrjöngő íiatal lányok Viliikre emlékeztetnek. 

Azonban, félre téve a' tréfát, lehetetlen Paris 
erkölcsi állapotán el nem szomorodni. A' társaság 
legerösb, legnemesb alapja, a' háziság, Parisban 
alig ismertetik; a' Palais-Royal meg van ugyan 
tisztítva az örömleányok nyilvános botrányától, de 
nyilt piaczról leszorítva, családok keblét dúlja a' 
bün. Nincs családélet, a' házassági szövetség kö
telékei megtágulva, a' képárus boltok tele ocsmány 

3 * 
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képekkel; büntető törvényszékeken a' vádlottak 
szemtelensége, a' hallgatók frivolitása *s pórias kedv
telése , a' fajtalanság jeleneteire tóduló asszonyok, 
a' hírlapok mohó vágya botrányos hirek után, Nina 
Lassave nevezetessége, a'grisette után futó férj, házi 
barátot kereső nö, a'falusi dajkához száműzött gyer
mek , a' kiélt gazdag férjhez adott fiatal lány, ki 
örül a' zárdai bevonultságot férjhezment nö sza
badságával cserélni fel, — mindezek leverő bizony
ságai egy általános erkölcsi sülyedtségnek. Pedig 
a' társas élet csak ott nyugszik szilárd alapon, hol 
erkölcsiség és józan vallásosság uralkodik. — Es 
valóban minő társas állapotot látunk a" mai Franczia-
országban? a' szabadságnak, melly annyiszor forog 
e' nemzet ajkain, egy értelme lett a' gazdagsággal; 
a' charta árnyékában csak a" pénzaristocratia pihen, 
's e' legsilányabb bálványnak, a' pénznek, áldozik 
a' roszul választott törvényhozó-test philister-szel-
leme. A' birtok emberei uralkodnak 's conserválnak, 
kiknek dolguk jobb nem lehet, mint jelenben van; 
a' szennyes önzőket nem lelkesíti magasabb eszme. 
De a' szegény itt nyomorultabb, mint bárhol. A' zaj 
sokkal nagyobb , hogysem a' szenvedők keservei 
hallatszanának; egy pillantást vetünk átmenöleg, 's 
többé nem emlékezünk reájok. — 'S míg a' pénz-
aristocratákból álló parlament szűk 's jeges keblében 
népboldogitás nemesb vágyai meg nem férnek, míg 
semmi remény nem mutatkozik, hogy a' charta szép 
és nagyhangzásu szavai az összes népre nézve, tör
vényhozás békés és rendes útján életté 's valósággá 
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legyenek: milly rémes látvány más részről azon ko
csi, mellyen Lajos Fülöp járni szokott! e' király, 
ki 1830-ban, a' forrongó republieánusok tömegei 
közt, törnek 's golyónak kitett fedetlen kebellel lo
vagolt a' barricádokon keresztül a' városházához, 
most olly kocsiban jár , melly minden oldalról vas
lapokkal van béllelve a' golyók ellen, mellynek ab
lakai olly előre állanak, hogy a'benülö egészen el-
bujhatik 's a' golyó hozzá nem hathat, ha csak görbe 
utón nem megy. — En pedig kényelmesen ültem 
bérkocsimban's gondolám: „milly jó, királynak nem 
lenni!" 

A' világ egy városában sem találni olly éles el
lentéteket szorosan egymás mellett, mint Parisban, 
nem hallani annyi zajt, vitát, nevetést és sírást, ze
nét és szavalást. Ennek bizonyítására csak néhány 
nap életét kell leírnom. 

Reggel a" kályhafütö jött szobánkba, föltelt ka
lappal, mert az „égalité" nem engedi a' szokásos 
udvariságot, 's hozta a' Charivarit. E' lap hiven je l 
lemzi az elmés, csacska, rágalmazó, szabadságso-
várgó, semmi pietást nem ismerő, hite-vesztett fran-
czia fővárost. En nem tudok barátja lenni a' fékte
len kíméletlenségnek, melly gyakran egy elmésség 
elöhozhatása miatt a' legszentebbet is pelengérre te 
szi 's ollykor maga sem tudja, mit akar. Az ember 
nevet ugyan, de csaknem pirul, hogy nevetett. 
Azonban e' causticus csipkedések, a' megszokás ál
tal, elvesztik mérgöket; a' nyilvánosság levegőjé
ben sérthetlenné edződik a' közélet embere. mint 
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Achillesz ? 's végre nem lesz olly éles sarcasmus, 
olly keserű satyra, melly étvágyát rongálja 's ál
mát megzavarja, mint Talleyrandröl beszélik mi-
nister korában, hogy egykor mélyen aludva talál
ták karszékében 's lábainál egy röpirat hevert, melly-
nek álmát köszöné. E' röpirat mardosó, epés gúny
irat volt az alvó ellen. Nálunk még igen fiatal és 
szűk a' sajtói nyilvánosság, nem szoktuk meg an
nak sebeit, feljajdulunk, ha légy száll reánk. — 
Elmenvén a' Palais-Royal Rotondájába, ezen fé
nyes találkozási helyre, hol egymást évek óta nem 
látott, Pondicheryból és Canadából érkező barátok 
adnak egymásnak légy-ottot, egy öreg legitimistát 
találok ott a' Gazette de Franceot, Patriet, Union 
catholiquet olvasva. A' kályhafütö, ki szobámba a' 
Charivarit hozá, mellyet olvas is, meghal a' respub-
licáért, 's mindennaposoknak talál olly dolgokat, 
miktől a' magyar ellenzék legtúlzóbbja is visszariad; 
az öreg legitimista ellenben a' Bourbonok isteni j o 
gáról olly kegyes ábrándos , olly szolgailag hagy
mázos elméletet papol, mellyet Magyarország leges-
leg-loyálisabb táblabírája sem fogadna el. Azonban 
ez ósdi öreg franczia , míg az ujabb irók 's repub-
licánus lapok mételyétől örizkedést tanácsol, egy
szersmind Voltaire olvasására utasít. — Mindenfelé 
politizálás zaja hallatik. A' franczia kitünöleg politi-
kásdi nép, 's politikai vélemény-különbséget nem 
tud megbocsátani. Hirlapolvasás nélkül talán meg
halna. Mindenütt kitör nála e' szenvedély; nem ir
hát semmi tárgyról, még talán mathesis 's csillag-
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vizsgálatról sem, hogy politicát ne keverne közé. 
A' Parisban legújabb időkben divatba jött fajárdát (ha 
tetszik, fakövezetet) csináló napszámosok zúgolódva 
dolgoznak,merteszökbejut, hogyne' fajárdából nem 
lehet torlazokat csinálni.^E' megjegyzés , a' franczián 
kívül, bizonyosan semmi nemzet napszámosának nem 
jutna eszébe. — A' Rotonda asztalán 's a' Palais-
Royal kioszkjaiban halomban feküsznek a' reggeli 
lapok: a' radicalis National 4600, Corsaire 600, Cha~ 
rivari 2300 előfizetőjével; a' mérsékelve ellenző ural
kodó párt lapja, a'legolvasottabb „Síé cl e" 39000 elő
fizetővel, a' heves dynastiai ellenző Commerce 6000, 
a'Constitutionnel,Thiers orgánja 3200, a'CourierFran-
9ais, Odillon Barrot lapja 3200, Journ. desDébats, az 
udvar lapja, 8900, az angol szinetlen GalignanisMes
senger 2500, a'ministeriális Globe 1900, a'hivatalos 
Moniteur 1900, a' conservativPresse 18,400; a' retro
grád-legitimista Quotidienne 2400, a' szinte legitimista 
Francé 1600, Echó Frai^ais 2500, Patrie, abbé Ge-
noud tulajdona, 1700, a' szinetlen Estafette 5300. a' 
törvényszéki eljárásokat, pereket, anecdotákat közlő 
Gazette des Tribunaux3500ós Droit 900, a'Mólóhoz 
hajló Legislature 1900 előfizetővel; és a'még tegnapi 
esti lapok: a' hivatalos Messager 1000, a' felhiva
talos Moniteur párisién 1600, a' dühös, lázasztó 
legitimista, abbé Genoud orgánja, Gazette de Francé 
4400 előfizetővel, továbbá a' vallásos cath. Union 
catholique, 's a' gallicán egyház lapja az „Univers 
religieux" — a' st. simonisták, fourrieristák, com-
munisták lapjai. A' gyökeres ellenzéki lapoknak 
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összesen csak 7500, a' mérsékelt ellenzéknek 54,000, 
a' conservativeknek 34,000 , a' legitimistáknak 
11,000 előfizetője van. 'S minden párt embere leg
inkább csak saját pártja lapjait olvassa, azokból me
ríti egyoldalú értesüléseit. '$ a' politikai sajtó illy 
mindenhatóságának, mellyet a' septemberi törvények, 
's Lajos Fülöp és Guizot egyesült érczakarata csak 
alig csökkenthették, természetes következése, hogy 
a' napi politika kezelői is az ország legfőbb hatal
mai. Francziaországban a' tudomány, főleg a' jour-
nalistai tehetség, lépcső a' legmagasb megtisztelte
tésekre , sokkal inkább, mint az aristocratai ele
mekkel elborított Angliában, melly fölött ebben ta-
gadhallan elsősége van. Thiers és Guizot szegény 
egyszerű journalisták voltak; ismét Guizot 's Vil-
lemain professorok a' Sorbonneban 's ministerek, 
Rossi Francziaország pairje 's professor, egy rakás 
iró , csupán ebbeli érdemeért, pair egyszersmind. 
A' pairség itt, bármint gúnyolja a' csipös Charivari 
az úgynevezett invalid-kórházat a' Luxembourg-pa
lotában , valódi érdemek jutalma; mik, igaz, nem 
járnak mindenkor együtt politikai radicalismussal. 

A' kávéházból, kiperelvén magam' az öreg le
gitimistával, szabóhoz mentem. A' párisi szabók igen 
díszes és fontos urak, mi igen természetes a' külső
ségek , a' csicsoma , a' tetszelgés, a' felületesség 
fővárosában, — 's ha roszul várják is a' ruhát, el 
kell nekiök hinnî  hogy jól van varrva. Czimök, mely-
lyel élni szeretnek1, Marchand tailleur. Első szabó
nevezetesség Blain, ki főleg a' gazdag angoloknak 
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dolgozik, kik nincsenek megelégedve, ha csak mé
reg drágán nem fizetnek. Ezért nála egy frak ára, 
mellynek gomblyukai tíz nap múlva kiszakadnak, 
160—180 frank. Az én egész szakállt viselő's egy 
szabadelmii magyar szolgabíróhoz nagyon hasonlító 
szabóm P. szerényebb ember volt. Ö, noha igen 
protegáló viseletű 's fenhéjázó szólásmódokat szeret 
használni, noha vendégeit bokáig érö alvó köntös
ben fogadja cancellariájában, hol a' titoknok nagy 
fontossággal írja be jegyzökönyvébe a' vett mérték 
számait, 's a' pénztárnok nagy ügyességgel sepri 
be a' fizetett pénzt — ö, mondom, elszánta magát, 
hogy 120 frankért frakhoz juttasson. Még a' sza
bókénál is kényesb osztálynak leltem a' vargákét. 
Fiatal vargám, midőn drága munkájában hibát ta 
láltam, annyira sértve érzé magát, hogy többé dol
gozni nem akart. E' drágaságot Parisban, hol az 
étkezés olly olcsó, a' túlságos házbér, fényűzés 's 
adó okozza. Ha egy szabóhoz, divatárusnéhoz's a' t. 
belépsz, finom aubusson-szönyegeken, roppant tük
rök közt leled magad, bársony- 's pekingszékekre 
ültetnek, mellyeket czitromfából 's mahagóniból met
szett a' legügyesbasztalos; a' diszes teremben szob
rok, képek, koronás csilárok, aranyos arabeskek 
fénye vakit el. Az előkelő divatárusné 's szabó ca-
brioletben teszi meg látogatásait, 's egyenruhás 
inast tart. Ki új raktárt nyit, minden előbbit túl kell 
fénynyel 's ragyogással haladnia, ha vevőket akar. 

Most egy órát a' Valois-cabinetben tölték, melly 
olvasó-szoba a' Royalban (Gallerie Valois, nro 156) 
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80 's e' közt néhány német hírlappal 's 32,000 kö
tet könyvvel bír, 's egyszeri látogatásért 6 sout, 
egy hónapi bejárásért 6 frankot fizettet. — A' fris 
lapokat olly gyönyörű barna leányka nyújtja át, hogy 
azt kell hinnem, hasonló szép kezek csalák ide az 
ifjú Napóleont, ki, mint mondják, itt szokott egykor 
olvasgatni. Paris tele van olvasó szobákkal- 's köl
csönző könyvtárakkal, a' népnek itt olly szüksége 
az olvasás, főleg politikai lapok olvasása, mint 
étel és ital. Az pedig fenyegető állapot, ha a' nép 
olvas és koplal, gondolkodik és jogokkal nem bír. 
Sehol a' világon nincs olly becse 's keleté az iroda
lomnak 's művészetnek, mint ez élénk képzeletű, 
szenvedélyes, ingerlékeny népnél. Chateaubriand, 
Lamartine, Beranger neve valódi aranybánya. A' 
selejtes, de sokat 'skorszerűt iró Seribe uradalma
kat vesz, 's a' régi nemességet kiszorítja czímeres 
váraiból. George Sand egy élőbeszédért, mellynek 
kiterjedése két levélnyi, 5000 frankot kapott a' 
könyvárostól, a' Revue des Deux Mondesban írt 
egy-egy apró czikkértlOOO francot, regényei kia
dójától minden elkelt kötetért 2 francot, 's mint
hogy rendesen 2 kötetet ír, melly 4000 példányban 
nyomatik, egyegy regényért 16 ezer francot. 'S 
ennyi csak elég a' geniális férfmönek szivarra 's lo-
vagostorra. — Minthogy azonban az irodalom e' min
dig ujat, mindig meglepőt kívánó népnél inkább nye
részkedés, mint művészet: innét Hugó Victor, a*1 

legnagyobb költői tehetség, inkább csak dicsőséggel 
fizettetik, mint pénzzel; neki alig van 25 ezer franc 
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jövedelme; nálunk egy írónak roppant sok; Paris
ban , hol Seribe százezreket vesz be, igen kevés. 

Azután az óvenkint előfordulni szokott lengyel 
requiemre mentünk, melly St. Roch egyháznak egyik 
kriptaszerü oldalkápolnájában tartatik. A' sötét ká
polna Krisztus kínszenvedésének durván faragott 
képeivel, mellyek mintegy megtestesítik a' szeren
csétlenül, de nemesen meghalt és ekkorig fel nem 
támadt nemzet kínszenvedését, nagy mértékben emeló 
a' szomorú ünnepély tragikai hatását. Néni értek len
gyelül, de a' szónokló fiatal pap fájdalmasan rezgő 
hangjai mélyen átjárták keblemet, — beszéde tanított 
meg, mennyi zene lakik az emberi hangokban, olly 
valami szívből szakadt, mélyen fájdalmas, kétségbe
ejtő accent vala lágy 's aeolhárfakint zengő hang
jaiban. Az összegyűlt tömeg szemében égő könyek 
ültek, 's a' franczia együtt sirt a' lengyellel. Mert 
â  párisinak fövonása nemes érzelem 's rokonszenv 
az emberiség ügyei iránt, vagy legalább ezek fitog
tatása ; még a' párisi naplopó 's zsebtolvaj is mu
tatja ennek szikráit 's fellobbanásait. Egy fiatal len
gyel leborult a' hideg köre 's merevényen, mozdu
latlan, félájultan imádkozva hevert ott óra-hosszat. 
Nem volt, ki e' szent túlságot, a' kétségbeesésnek 
e' religioját gúnyosan merte volna tekinteni. — De 
egy perez múlva az utczán valánk, a' nevető, bohó, 
lármázó tömegben, melly egy torzkép láttára magán 
kivül ragadtatik örömében, melly lobogó életkedv
vel rohan egy csinos lábikra után! — 

A' sáros, szennyes utczákon, St. Honoré város-
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részben, a' posta felé (Rue J. J. Rousseau) egyet 
fordulván, jól esett e' szoros, kellemetlen helyek
ről Paris legszebb részébe menekülni , hol a' kopott 
Tuilleriák szobordús kertében gyönyörű gyermek
csoportok játszottak mamáikkal 's dajkáikkal a' nap
sugárban, a' Place de la Concorde-ra, az elyzi me
zökre , Longchampra, hol Paris szépvilága déltől 
4 óráig kocsin 's gyalog mozogni szokott. A' Long-
champs azon séta , hol évenkint nagy-pénteken az 
év divatja meg szokott határoztatni, midőn általános, 
világra ható szemle tartatik az izlés, pipere, öltö
zet , fogat, fényűzés czikkei felett, 's a' jelenlevők 
bíráskodó tömege azon éles tapintattal, azon csattanó 
elmésséggel, azon ragyogó, szeszélyes, mindenek
fölött pedig csipös jegyzetekkel itél "s ítéltetik, melly 
csak a' franczia főváros tulajdona, midőn minden 
arszlán, minden arszlánnö reszket szépsége, hiúsága, 
divatossága birodalmáért. Ott vannak a' mesterem
berek is , a' divatárusnök, hímzőnek, a' nyerges, 
a' lókufár, 's kéjelegnek saját dicsőségükben, melly 
a' divatvilágról leragyog, de szepegnek is , mert e' 
nap határoz a' jövő saison , 's népszerüségök vagy 
haláluk felett. Ez a' Longchamps. — A' Place de 
la Concorde a' világ legszebb téré 's méltó a' nagy 
Francziaországhoz; tisztasága, pompája, azon ösz-
szes hatás, mellyet a' Champs Elyzées nagy sétá
nya , az Alléé de Nenilly egyfelől 's annak yégén 
a' dicső diadalív, a' Tuilleriák kerté 's bár nem 
szép, de nagy, és jó képet adó palotája másfelöl, a' 
két gyönyörű ministerium közt kinéző, hasonlíthat-
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tan szépségű Madelaine-egyház 's ezzel szemközt a' 
Seine szép hídján, a' Pont de la Concordeon túl a' 
Bourbon-vagyis követ-palota; a' tér közepén álló 
luxori obeliszk, ezt környező ugrókutak 's vizme-
denczék, a' sokágú aranyzott lámpák, az egész tér
nekmozaik kátrány-padlózata,okoznak,valami párat
lan és kimondhatlan.Francziaország'sParis csak itt mu
tatja magát egész nagyságában, pompájában. A' luxori 
obeliszk rózsaszínű gránit 72 1. magas 's 500 ezer 
fontot nyom. Oldalait aranyozott hyeroglyphek fe
dik, mellyekböl kiderül, hogy ezen obeliszk Rham-
ses egypti király alatt, Christus előtt mintegy 1580 
évvel készült; illy csodás régisége mellett is töké
letes ép állapotban van. — Az elysi mezők (vagy: 
Cours de la Reine), mellyek fáit a' nagy Colbert ül-
tetteté 1670-ben, elhintvék zöld gyephelyekkel, 
kávé- és vendéglöházakkal; itt áll Francom' circusa 
is. A' neuillyi fasor, melly 1200 toise hosszúságú, 
legszebb séta Parisban; kezdetét két szilaj paripa 
őrzi, lovászoktól zabolázva, miket Costou faragott, 
végét a' neuillyi zárvonal felé, a' gyönyörű Arc 
de triomphe de 1' Etoile , Francziaország diadalmai
nak nagyszerű emléke, koronázza. — Napóleon, 
fényes győzelmei emlékezetétől fendobogó kebellel, 
1806-ban febr. 13-ikán határozá el ezen tetteihez 
méltó nemzeti emlék felállítását, mellyet Chalgrin 
kezdett, Goust folytatott, a' restauratio félbehagyott, 
az 1830-iki kormány rendeletéből végre Blouet be
végzett. Magassága 152 1. 3 hüvely, szélessége 
139 1. 11 h., vastagsága 68 1. 4 hüvely. Itt e 'nagy-
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szerű, fényes emlékre pillantva, vastaggá hízhatik 
a' francz nemzet hiúsága 's büszkesége. A' gazdag 
ékesitésü szilárd falak teli írvák azon helyek nevei
vel , hol a' franczia zászló győzelmesen lobogott 's 
e' helyek száma legio. 'S mint emelik illy emlékek 
a' nemzeti büszke önérzetet, 9s ez által a' nemzeti 
eröÜ de hol nálunk a' diadalmijei, melly hirdesse 
Nándort, Kenyérmezőt, Egert és Szigetet?! — 
Meglepő, midőn két ellenséges országot rögtön 
egymásután látogatunk meg, látni egyikben azon ese
mények emlékét, miről a' másik tudni sem akar. 
Angliában majd minden városban Nelson 9s Waterloo 
emléke gúnyolja a' francziát,mígFrancziaország, em
lékeket állítva Napóleonnak, Austerlitznek, mély 
hallgatást, tökéletes nem tudást mutat amazok felöl. 

Elhagyva az örömnek, a' divatnak 's kaczér 
kedvnek e' fényes fogatokkal, vigan szökdöső lova
gokkal, mosolygó kerti házakkal hintett tanyáját — 
's a' Seine túlsó partján emelkedő invalidegyház doni
jával, majd ismét a' Bourbon-palota oszlopival sze
meim előtt, felsétálván a Tuilleriákig — 's ezek ker
tében andalogván a' játszó kedves gyermekek cso
portjai közt, 's majd ismét felülvén a' várost min
den irányban keresztül-kasul robogó omnibusok egyi
kére , hol állapodtam meg ?! A' Morgue szomorú 
kopasz falain pihentek ama' fényes Paris képeitől 
még káprádzó szemeim; annyi párisi novella utolsó 
fejezetének színhelyén. Szerény, komor épületke 
a' Marche-neufön, S. Michel-hid közelében, hol az 
ismeretlen holt testeket, vízbe fultakét 's holtan ta-
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iáltakét, közszemléletre, három napra kiteszik, mely-
lyet a' parisiak rémes kíváncsisága annyira látogat, 
hogy e' miatt a' szomszéd lakások szállásbére arány
talanul magas. A'jajveszéklö anya, rokon, barát, 
szerető, ráismervén kedvese eltorzult arczvonásaira, 
elvitetheti annak hideg tetemeit e' borzasztó fekete 
márvány-padról, hol most is egy vízbe fúlt szeren
csétlennek félrothadt teste feküdt. A' márványágyak 
nagyobb része üresen állott; a'forradalmak, a ' jú 
liusi napok azon idö, melly a'Morguet és a' Pan-
theont egyaránt népesíti. — Borzadva siettem ki a' 
rémes falak közöl, 's mintha a' törvényszék-palota 
rabjainak lánezesörgése, a' Notre-Dame harangjai
nak kísérletes zúgása, 's a' Hotel Dieu betegeinek 
sikoltásai üldöztek volna, futottam Parisnak e' r é 
mesen ünnepélyes részéből az élet virágzó kerté, a' 
zajos Boulevárdok felé. — De először a'Greve téren 
kellé megállapodnom, hol a'nagy forradalom véres 
árnyai lengenek, hol minden szélfuvalom, minden 
targonczakerék a' rémes nyaktiló csikorgására em
lékeztetett. Innét a' St. Antoine-uteza a' Bastille-
térre vezetett. 'S ki most e' téren széljel tekint, el 
nem hinné, hogy itt állott egykor a'sóhajok'hazája, 
a' szívtelen és napsugártalan érczbörtön, a' zsar
nokok kevélysége, mellyet a' nép haragja döntött 
le , a' Bastille. Helyén a' pompás júliusi emlék 's a' 
nagy elefánt áll. — Innét a' de la Roquette utcza, 
koporsókkal, síremlékekkel és siri bokrétákkal el
hintve , a' Pere La chaise temetőbe vezet. Míg egy 
részről mosolyogva néztem végig a' pompás kápol-
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nákat 's emlékeket, miket egyik másik pohos, gaz
dag- füszeráros vagy tőzsér hiúsága állíttatott a' nyo
morú féregebéd fölött, ki pénzaristocratiája iránti kö
telességének tartja hotelt tartani Parisban, nyári 
lakot St. Cloudban, páholyt az olasz operában 's 
sírboltot a' Pére-Lachaise íegúriasb részében: nem 
lehete fel nem melegülnöm a' nemesek hamvainál, 
kik itt aluszszák a' test örök álmát, de kiknek szel
leme magasan 's világítva leng Paris, Francziaor-
szág és a' világ felett. Itt nyugszik Manuel követ, 
ki a' nevezetes szavakat monda: „je ne cederais, 
qu' a laforce de bajonnettes;" Foy, Beniamin Con-
stant, Ney maréchal, Cuvier a' természettudós, Kel-
lermann, Lefebvre, Suchet, Massena, a' hadvezé
rek, Cambaceres, Lebrun, Gretry, Delille, Ber-
nardin de S. Pierre, Mehul 's a' t. A' tisztelet és 
kegyelet koszorúi egyiknek sírján sem hiányzanak. 
Abelard és Heloise góth emléke pedig a' szó szo
ros értelmében el van hintve virágkoszorúkkal; lát
szik, hogy ez érzékeny történet örökké talál rokon
szenvre fiatal, szerelmes keblekben. Nem egy pá
risi leányka jön ide ki langyos, holdas éjeken, 's 
nem egy teszi le naponkint szerény áldozatát a' sze
rencsétlen szerelem' emléke köveire, 's hullat kö-
nyüt a' hantokra, mellyet nem lát egyéb, mint a1 

néma emlék 's a' néma hold. — A' szülői, gyermeki, 
özvegyi 's polgártársi pietás gazdag keletet szerez 
a' kereskedés azon szelíd nemének, melly a' la 
Rochette-utcza hosszában fehér, zöld, sárga, fe
kete sirbokrétákkal űzetik; szép, halvány, könybe 
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fürdött arczokat látni új sírokra borulva, "s gondol
kodó férfiakat Manuel emléke előtt süvegelve. Nem 
írhatom le, milly mélyen hatott reám e' dúsemlékü 
necropolis szelleme, e' költői nemes pietás, melly 
a' holtak lakását virágkertté bűvöli, 's a' görögök 
nemes és költői vallására, szokásaira emlékeztet, 
kik hasonló virágkoszorúkat rakhattak a' márvány-
istennők szép lábaihoz. A' melancholia nem találhat 
kedvezőbb tanyát, mint e' síremlékekkel hintett ha
lom, e' holt város az előváros hangyafészke, a" 
zajgó társasélet hullámtengere fölött, honnét ellátni 
a' népes főváros egész tömkelegét, az ipar, a' pol-
gárosultság mozgalmait, a' sok század-épitette há
zak tömegét, az életdús Seinet, a' királyi palotá
kat , a' gyárkémények füstét! — hol a' részletekben 
láthatlan, messze tömegek zúgása, a' nagy világszel
lem' dala, tompa morajjal hat füleidbe! — minden, a' 
mit látsz körüled 's alattad, ez ellentéte az életnek 's 
halálnak, a' márvány-emlékeknek 's rothadó szivek
nek, a' csöndnek és zajnak, mozgalomnak és örök 
nyugalomnak, dúsan táplálja képzeletedet, 9s ülsz és 
elmélkedel, mint Volnay a' romok fölött! Egy ne 
gyed százada csak, hogy e' holtak városa épülni 
kezdett, 's emlékei száma már túlhaladja Paris há
zaiét; különösen Minden-szentek-napja azon nap, 
midőn egész Paris ide tódul; minden sír virágok
kal borítva, minden szögletben zokogás hallatik; ek
kor a' mintegy egész éven át beszorított "s vissza
tartott fájdalom kitör, 's viszhangozik a'temető ber
keiben, tanúságot téve a' könnyelmű párisi nép jobb 

üti Tárcza. Vl-dik Füzet. 4 
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's nemesh érzelmeiről. Ha az itt nyugvó nagy fér
fiak porai fölött tisztelet érzelme ragad meg: némelly 
magánosok sírkövein a' legérzékenyebb versekben 
's magas költői szépségű , gyakran laconicus erejű 
's rövidségü feliratokban nyilatkozik a' nöi, gyer
meki , baráti, de főleg a' mindennél hívebb \$ mé
lyebb anyai szeretet. — A' kis Cecília Philibert 
sírján ekkint nyilatkozik az: 

DÜ paisible sommeil de la douce ínnocence 
Dans ce triste berceau tu dors , o mon enfant! 
Ecoute; c' est tamére; o ma seule espérance! 
Réveille-toi; jamais tu ne dors si long-temps. 

A' 4 éves Alexandrine Juillet kövén ez áll: „hal
dokolván azt mondta nekünk: ne sírj papa , ne sírj 
mama; jobban vagyok — — és meghalt!" 's a' t. 
's a' t. — Leírhatlan érzéssel hagytam el Pére-La-
chaiset és szállottam le költői 's tanúságos halmairól 
az emberi szenvedélyek életzajába, az öröm és két
ségbeesés hangjai, a' düh örjöngései , rágalom és 
boszú huhogásai, a' bün diadalénekei 's szolgai 
érzelem nyöszörgései közé! 

'S félóra múlva Rocher Cancal asztalánál vi
dámság lármája, és egy óra múlva a'nagy operában 
a' kornak egész őrültsége fogott körül. — És így, 
nap keltétől nap nyugtáig járva 's kelve e' nagy 
tömkelegben, feltűnnek a' párisi élet olly éles, olly 
megragadó ellentétei, miknek befolyásai alatt nö
vekednek Francziaország nagy drámaírói. De kis
szerű életünktől hogy várhatnánk igazságosan illy 
növendékeket? — 



IV. 

Nem lehetvén e' szíík lapok czélja, kimeritöleg leírni 
ar már annyiszor leírt , 's pedig valóban leírhatlan 
chamaeleon Parist, a' csodák 's ellentétek, fény és 
szenny, magas erkölcs 's undok bün, az ezeralaku 
szeszélyes divat e' fővárosát, — még* csak némelly 
nevezetességei futólagos megemlítésére 's gyakor
lati adatokra szorítkozom. 

Paris legfényesb 's leguribb színháza az olasz opera 
(Salle Ventadour; Rue Marsollier) 1200 személyre, 
hol a' legválogatottabb nép teljes díszruhában j e 
len meg, mint valamelly udvari estelynél, 's a' páho
lyok hölgyei a' legdivatosb ruhákban öltözve, illatos 
virágbokrétákkal 's drága fejékekkel diszesítve szór
ják a' franczia bájosság 's kaczérság sugarait 's szikráit. 
A' világnak e' legékesb szinteremében a' lehető legna
gyobb dísz 's ragyogás van kifejtve. Az első rendű 
helyek ára 10 frank, a' földszint 3 fr. 6 centimé. 
Franczia színházakban a' földszint az utolsó rendű 
helyek egyike, mellynél csak a' legfelső karzat, a' 
kakasülö, alábbvaló. A' helyek elosztása különböző 
a' nálunk divatozótól; a' színpaddal szemközti he
lyek (de face) drágábbak, mint az oldaltesök (de 
coté); saját hely az úgynevezett orchestre, melly 
a' mi földszíntünk első része a' zenekar háta mö
gött; 's a' balcon, első emelet a' parterre fölött \s 

4 * 
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az első rendű páholyok alatt és előtt, hol a' szép
ségek leginkább kitűnnek. A' páholyok nincsenek 
egész oldalfalakkal elrekesztve 's kalitkákká rú
títva, kivévén néhány keveset, mi az egésznek nyilt 
és vidám tekintetet ad. — A' felvonások előtt 7s 
közben nagy lármával űjságlapok árnltatnak, mily-
lyenek a' 1/ Avant scene, L' Entreact, Le Foyer 
Dramatiqne 's a' t., mikben színházakat illető jelen
téseken 's bírálatokon kívül a' 20 párisi színházak 
játéklapjai gazdaságosan összenyomtatva foglaltat
nak. — Másik fészke az elegáns világnak a' nagy 
franczia opera, vagyis: Academie Royale de Mnsi-
que, 1940 személyre (Lepelletiere-utcza) 's igen 
látogattatik az Opera comique (place Favart); amaz 
760 ezer, ez 246 ezer fr. segítséget nyer a' kor
mánytól. — A' nemesb drámai élvezet tereméi: a' 
Th. Fran9ais (Palais-Royal, Rue Richelieu) 1522 
tilöhelylyel, elötermében Voltaire szobrával, hol 
leginkább a' régi classicns müveket, Corneille, Ra-
cine , Voltaire tragoediáit, 's Moliere vígjátékait, 
de újabban Delavigne, Dumas, Hugó, Seribe vála-
gatott darabjait is játszák, 's mellyet a' kormány 
200 ezer frankkal segít évenkint, 's az: Odeon 
(második Th. Fran9ais) 1650 személyre. — Az új 
regényes iskola hatásos darabjait 's melodrámjait 
igen jól 's érdekesen adja a' nagy Porté St. Martin 
színház 1800 személyre. A' Gymnase 1280, a 'Va-
riétés 1240, az Ambigu 1900, a' Gaité 1800 hely-
lyel bír,'s mindezen a'Boulevardok hosszában fekvő 
múza-templomok, valamint a' Seine déli partján a' 
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Pantheonszinház 1200 helylyel, keverve drámákat, 
vaudevilleket 's bohózatokat adnak. Ki azonban a' fran-
czia, főleg párisi népéletet színpadról ismerni 's ta
nulni akarja, a' Vaudeville-szinházba járjon (Börze
tér), mellybe 1300 néző fér, 's hol naponkint 3—4 
apró énekes játékot adnak igen nagy élénkséggel 
's össze vágással. A' Vaudé ville-irók örökké tanul
ják e' tarka, szeszélyes Parist 's annak kimeríthet-
len népéletét, 's e' par excellence társalgó népnek 
simulékony, kecses, könnyű nyelvén, ezer apró 
életképben, anecdotában, elmésségben tükrözik azt 
vissza. A' színészek természetesen, de igen sok 
kellemmel játszanak; ki e' darabokat csak olvassa, 
nem hinné, hogy ugyanazok , miket estenként Ár
nál, Bárdon, Fontenay, Laferriere uraktól, 's Doche 
és Castellan kisasszonyoktól annyi élénkséggel, annyi 
kellemmel előadatni lát. Eleinte szoknom kellé a' 
vaudevillek apró dalaihoz, 's úgy tetszett, igaza 
van Beaumarchaisnak, ki azt írja valahol, hogy a' 
Vaudeville olly színdarab, mellyben eléneklik azt, 
mit méltónak nem tartanak elbeszélni. De a' mint 
megszoktam e' daliczákat, 's a' vaudevillek szikrázó 
nyelvébe betanultam, mindinkább érteni kezdem, 
hogy ezek a'franczia nemzeti jellem leghívebb visz-
szatükrözései. Az előadások többnyire éjfélig tar
tanak; ki mégis nem érez kedvet mind a '3—4 dara
bot végignézni, időközben is kaphat, arányos ol
csóbb áron belépti jegyet a'bejárásnál ácsorgó nép
től, melly ezzel apró kereskedést üz. 

A' nemesebb drámai művészetnek templomát 
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azonban a' Theatre Fran£aisban, Francziaország ezen 
régi classicus intézetében,hoI a" legjelesebb tehetségek 
összehatása 's legüjabb időkben a' geniális zsidóleány 
Rachel sajátságos művészete térítgeti a'század ope
rabolondjait, kell keresni's lehet feltalálni. E'színház 
nemzeti intézet, mellynek fontosságát úgy a' régi 
absolut kormányok, mint a' forradalom, iigy a' restau-
ratio , mint a' juliusinapok általlátták. Mert a' 
nemzetnek nemcsak anyagi javakra, pamutra, se
lyemre és indigóra van szüksége, hanem szellem, mű
vészet és izlés oltáraira 's emelkedett és tisztult nyelv 
iskoláira is. A' franczia nemzet és kormánya minden
kor felfogá, hogy a' drámai művészetnek kell egy 
biztos és ingadozásoknak alá nem vetett szentek szenté, 
hová lerakhassa kincseit, remekeit; kell egy a'párt
szenvedélyek viharainak ki nem tett menhely, hol 
a' nyelv gazdagsága lelkiismeretesen őriztessék 's 
hogy ezen intézetre szükséges nemzeti segédpénz
ben nem szabad fösvénykedni. Az egymást követő 
különféle szellemű 's eredetű kormányok mind meg
egyeztek ezen nemzeti szükség érzetében. A' pom
pás XlV-ik Lajos, ki 30 millió francziáját rósz 
orthographiával szerkesztett udvari parancsaival 
igazgatá, azon időben, midőn az intézetnek napon
kinti összes költségei csak 30 frankra mentek, mi
kor Moliere egy új darabjának elöadatásakor a' 
feldíszítés csak 7 frankba került 's a' színészek leg
inkább kenyérrel, borral és ruhával fizettettek, ho
lott most Hugó Victor egy új drámájának színpadra 
hozása legalább is 200 ezer frankot kivan - már 
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évenkinti 12 ezer frankot adott a' költségek fedezé
sére. Voltaire idejében, kinek új tragoediái Lekain, 
Clairon, Dumesnil 's a' t. által játszatva roppant 
tolongást okoztak a' teremben, a' franczia király 
55 ezer frankot adott évi ajándékul, az udvari pá
holyok 200 ezer frankon felül jövedelmeztek éven-
kint, a' nagy urak táplálták 's öltöztetek a' művé
szeket, "s tudva van, hogy Moliere classicus víg
játékai mindenkor XV-ik Lajos udvari ruháiban 
adattak elö. Miután a' forradalom más módját hozta 
be a' közpénzek kezelésének, e' nagy politicai föld
rengésben sem felejtkezett meg a' kedvelt intézetről, 
's Paris községe, midőn a' forradalom kezdetén pénze 
nem volt, fával, olajjal, gyertyával's a' t. látta 
el az intézetet. A' nagy császár 400 ezer frankot 
adott reá saját pénztárából. 

A' Theatre Fran9ais, udvari eredetére emlékez
tetve , mai napig is bizonyos nagyúri, aristocratai 
magasságban áll a" többi színházak felett, 's lehe
tetlen nem mosolyogni, midőn a' játéklapokon ez 
olvastatik: „a' király rendes komédiásai." És pedig 
e' színészek nem a' király komédiásai többé, ha
nem a' nép által méltányolt 9s tisztelt művészek, jó 
polgárok, nemzeti örök, csöndes családatyák, vá
lasztók, esktitt birák, sőt most már a' papok is elte
metik öket,mint más becsületes embereket. Midőn a' ki
rály komédiásai valának: becstelen homlokukon bé
lyeget viseltek, mint a' bakók és a' czigányok, elvál-
toztaták családneveiket, hogy elbúsult szüléikre pi-
TV"Mst ne hozzanak; azonban a' nagy uraknál ebé-
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deltek, mint kedvelt udvari bolondok, 's kölcsön adák 
azoknak feleségeiket, néha cseréltek is velők e' rész
ben; most jó férjek, jó atyák, 's atyjaik nevét büsz
kén viselik. 

A' Theatre frangaisnak, mellynek deszkáin Le-
kain és Talma, Clairon és Dnmesnil működtek, mos
tani gyöngye 's dicsősége Rachel kisasszony. Né
hány évvel ezelőtt egy kis nyúlánk sáppadt zsidó 
leány, ki zeneszekrénynyel szokott házról házra járni, 
belépti jegyet koldulgatott a' Theatre Frangais ajta
jánál, hogy beléphessen a' művészet szentek szentébe, 
hová keble Istene unszolá. Most e' halvány, karcsú, 
költői alakú zsidó leány ugyanazon színpad dicső
sége. Termete közép nagyságú, arcza sovány, orra 
hosszúkás de szép, szeme fekete de bágyadt, gaz
dag haja szinte hollófekete; száján valami zsidós vo
nás van 's leírhatlan iróniás mosoly lebeg. Legsa-
játságosb rajta ezen mosoly, feje hordásának módja, 
's rejtélyes bájszerü járása. Soha annyira el nem ra
gadott a' színművészet hatalma, mint Rachel já té
kain, ereje 's érdeme különösen azon mondhatlan 
hatású lélekmetszö szavalásban, beszéd egyes r é 
szeinek árnyalásában 's ez által előhozott ellenlétek
ben áll, mikre egész Francziaország népe, ezen a' 
szókiejtésben olly kényes nép, iskolába jár. 0 a' 
veleszületett szépségérzet sugallata után, rajzolni 
tud szavával, a' szavaknak olly hangnyomatot 's 
jelentést tud adni, millyet az olvasó nem is álma-
dott; ö azon kiválasztott a' 30 millió franczia közöl, 
ki a' franczia verset olly hibátlan 's gáncsolatlanul 
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tudja kimondani, annak minden mellékhangjait úgy 
kiemelni, hogy a' nép benne magas örömét 9s ke 
vélységét találja. Gyakran egyes verseket 's fel
kiáltásokat kell a' közönség kívánatára ismételnie, mint 
a' hires háromszoros: „Romé! Romé! Romé enfin!" 
De kell is hallani ezen kéjteljes kitörését az elra
gadott , felfeszített érzelemnek, melly a' száját tátó, 
lélekzetet alig vevő közönségből nem közönséges 
lárma 's éljen-riadozás alakjában ront elő, hanem 
bizonyos, egészen saját hangjában a' gyönyörteljes 
elragadtatásnak, azon hangban, millyet Endymion 
adhatott, midőn Lima sugarai egész özönével rábo
rult és gazdag szerelmében megfüröszté. Csak fel
vonás végén marad idő örült bravózásra. A' művé
szeket csak Paris tudja körülvenni glóriával 's őr
jöngeni színházban csak franczia és olasz tud, 's 
midőn Rachel előadásain a' franczia közönséget lát
tam , hihetőnek találám, mit Taglioni egyik előadá
sáról hallottam, hogy t. i. egy férfi annyira elra
gadtatott a' sylphide tánczai által, hogy a' mellette 
ülő hölgy fürtéiből a? virágot kitépé 's a' tánczosné 
lábaihoz veté. Rachel diadalmának nem lehet fényesb 
jele , mint hogy szavalásával képes volt Parisban a' 
hatályos romantica iskola ellenében a' régi szabású 
classicus tragoediák népszerűségét visszaállítani. 0 
nem szép, de nemes szoborszerű arczával hösnének 
született, 's midőn szavait fokonkint emeli, 9s a' 
gyenge karcsú testalkatban nem is gyanítható emésztő 
's égető erővel viszi a' legfelső tetőig, és onnét 
rögtön megzúzó mélységre ejti le: a' szív is meg-
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rendül a" hallgatóban, 's a' vér majd fellángol, majd 
megfagy. — Kedélyes, naiv egyszerű szavalása 
nyugalom bélyegét viseli; iróniája élesen metsző, 
dühe lélek-fagylaló. — Azonban e' ritka tehetség 
sem kerülheté ki az eladó, részrehajló eritica nyilait; 
sokan Maximét, vetélytársát, teszik elébe, mások 
minden érdemet megvonnak a' hasonlithatlan zsidó-
nétöl. Nekem ünnep vala, ha hallhatám. — Rachel 
előadásaira igen nehéz helyet kapni; különben elég 
üres hely van az ékes franczia nyelv ez iskolájá
ban, mellyet, annyi fényes színház versenyében, 
Plessy gyönyörű szemei 's mondhatlan bájú szája. 
's Denain k. a. szépsége sem képes megtölteni. 

Parisnak a' Plaee de la Coneordeon 's ennek 
környezetén kivül első dicsősége a' Pantheon (Quar-
tier St. Jacques), melly egy ideig St. Genovéva egy
háza volt, de a' jiühisi napok óta eredeti czéljának, 
mit Pastorett-csinálta felírása ekkint fejez ki: ?5nagy 
embereinek a' háládatos haza" — visszaadatott. 
X\ r-ik Lajos kezdé építtetni Soufflot terve szerint, 
's alapja 1764-ben tetetett le ; az Assemblé consti-
tnante 1791-ben elvette sz. Genovévától, 's leszór
ván homlokáról a' vallásos jeleket, a' haza nagy 
emberei emlékének adta, mostani feliratával. Ez 
alkalommal rendeltetett, hogy a' Pantheon tisztelete 
csak halála után 10 évvel adathassák a' polgárok
nak, de Mirabeauval kivétel tétessék, kinek mell
képe, valamint Voltaire és Rousseaué, tüstént ün
nepi szertartással lön behelyezve. — E' nagyszerű 
épület, a' Madelaine-egyházzal együtt, Paris, sőt 
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a' világ- első ékei közé tartozó, görög kereszt alakú, 
mellynek négy hajója egy közös centrumba egyesülés 
e'fölött magas dom emelkedik. Hozzá vévén a' perystilt 
is,inellynek gazdag corynthi oszloprendje a'rómaiPan-
theon szépségét utánozza, 339 1. hosszu, szélessége 
2531—A' portico gyönyörű oszlopainak, mellyek kö
zöl 18 szabadon áll, négy pedig falbanött, magas
ságuk 58 1. 3 h., átmérőjük 5 l/2 1. A' dom egész 
magassága földről a' lanterna legmagasb csúcsáig 
249 1. 4 h. A' belső kupfödél átmérője 62 1. — 32 
korynthi oszlopi közt 16 ablak nyílik, mellyek bő
séges világot adnak belsejének. — A' földalatti krip-
taszerü üregekben, hol a' hatalmas viszhang, mint 
holtak rémes sírdala, riadoz végig a' hüs, árnyé
kos, 20 paestumi oszlopon nyugvó tömkelegen, hová 
csak alig jut be néhány elhalványult napsugár, — 
több csekély jelentésű emberek, katonák nevei közt, 
kiket ide Napóleon katonai kényurasága küldött la
kozni , 's kiket valódi gúny a' Pantheonban látni, 
melly csak a' legnagyobbaké legyen, ha nevének 'S 
hivatásának meg akar felelni, — mély érzéssel szem
léltem Rousseau sírját. A' nemes bölcs emlékével 
szemközt áll Voltaire, kinek arczszobrán művészi
leg van kifejezve a' ravasz, okos, gonosz kifeje
zés, melly ezt mondja az emberiséghez: „ismerlek 
titeket, ti gazembereklu — Voltaire' sírján e' 
felírás olvasható: „történetíró, költő és bölcsész, az 
emberi léleknek nagy világot gyújtott 's azt szabad
nak lenni tanitá. Ö védte Calast, Fárbent, De la 
Barret, és Montbaillyt, legyőzte az atheistákat é$ 
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fanatikusokat, türelmet taníta 's visszaidézte az em
beri jogokat a'feudalismus szolgaisága ellene Rous-
seau sírján pedig* ez áll írva röviden 's egyszerűen: 
„Itt nyugszik a' természet és igazság embere/4 — E' 
tetemeket a" restauratio kivetteté, de a' revolutio 
ismét visszahelyezé; nem így történt a' vérszom
jas Marattál , kit a' jacobinusok a' Pantheonba tet
tek, II—ik év 9-ik thermidora pedig a' Montmartre-
utcza egyik árnyékszékébe fojtott. — Ha a' Pant-
heon lakottabb lesz, ha ez üregek tömve lesznek 
valóban nagy emberek tetemeivel, mint Rousseau, 
Lafayette, Lafitte, mint a' forradalom sok nagy je l
leme, kiket a' legszebb római jellemek mellé állit
hatni, egy leend a' föld legérdekesb tanyái közöl, 
hol a' vándor, édes mélázásban, nagy álmákban, 
lélekemelő eszméletekben, a' legnemesb gyönyört 
fogja keresni 's találni. — És a' kriptából felhágva 
a' dom legfelső karzatára, Paris panorámját kite
rítve látandja maga előtt, a' nagy nyughatatlan, 
ingatag bölcsöt, melly ama' nagy szenvedélyek 
9s nagy erények hőseit ringatá, növelé, kik most 
odaalant pihennek a' dicsőség' márványcsarnokában. 
Mélyen alant, tengerkint zúgva, az életbajok sze
szélyes hullámzása közt úszva, bukdácsolva, kéz
zel lábbal dolgozva, mozog 's él egy kis világ, egy 
millió ember lakhelye, 's harczmezeje, 45 ezer ház, 
1200 utcza, 90 tér, 126 passage, 34 quai 9s 9 
kikötő a' Seine partjain, rajta 20 hid, több mint 
50 egyház, 36 zárda, 30 kórház 15,000 ágygyal, 
25 színház, 48 kaszárnya, 700 fogadó, 13,000 
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bolt; *s ez titczákon , tereken annyi történeti emlé
kezés, a' Louvre, a' Pont cF Areole, a' Greve-tér, 
guillotinja vérfoltjaival, a' Mársmezö honoltára, 
St. Germainr Auxerrois harangjai a'Bertalan-éj je l
adói , a' Notredame költészete, a' Bastille helyén 
álló júliusi oszlop 's a' t. olly jól esik mindezek fölött 
a' magasban egyedül eszmélve állani, míg fürtjeinkét 
az ég szele lengeti, azon égé, mellynek kék szeme év
ezredek óta néz a' földi bogarak harczaira, melly távol 
hazánk fölé is terjed, 'smíg telkeinken Clio lantjának 
húrjai zengenek, 's a'honvágy epedései vonaglanak 
keresztül, azon honé, mellynek nincs Pantheona. 

A' törvényszék-palota érdekem főtárgya volt 
Parisban. A' franczia királyok e' régi palotája, hol 
végtelen sok történeti emlékezés leng a' barna fa
lakon 's tömkelegszerü folyosókon, a' Palais szige
tén, az ó Lntétiában fekszik, szomszédjában a'rend
őrség palotájának, a'Notre-Damenak, a 'Morgue-
nek. A' régi hűbéri alakzatra azonban most már csak 
az éjszaki Seine-ágra néző hegyes tornyok 's tetők 
emlékeztetnek, a' sok ujabbkori javítás és foltozás 
megváltoztatta az épület ó jellemét. A' Palais, mint 
a' régi századok majd minden emléke, több ízben 
lángok martalékává levén 's részenkint és különböző 
kor 's ízlés befolyása alatt újíttatván meg, most egy 
sokféle építési bélyeget viselő tömkeleg, mellynek 
ágas-bogas folyosóin, lépcsőin , udvarain könnyű 
eltévedni, 's melly általános rendbeszedés szüksé
gét érezteti, és e' czélra már néhány kisajátítás 
törtónt is a' szomszéd házakban. A' föbejárás előtt, 



62 TÖRVÉNYSZÉK-PALOTA, 

mellyhez 60 1. szélességben 17 1. magas lépcsők 
vezetnek, ujabb időkben kis tér nyittatott, hol olly-
kor ma is pelengérhez kötött szerencsétleneket lát
hatni kitéve , gúnyára a' józanabb fenyítöjogi el
veknek , a' századnak , a' franczia műveltségnek. 
Még nők is kiállíttatnak, mi égrekiáltó! mikint fogja 
egy nö , kinek gyalázata a' világnak felmutattatott, 
becsületét visszaszerezhetni?! a' világ tanúja volt 
bünhödésének, nem lesz tanúja megbánásának. — 
Az épület-tömkeleg férfias, de szennyes nagy te 
remé, mellyet 1622-ben épített Desbrosses, hol per
lekedő felek, köpönyeges 's infulás ügyvédek és 
kíváncsiak járnak fel's alá, hol ügyvédi ruhák, tör-
vénytudományi könyvek 's törvényszéki lapok árui-
tatnak , hol apró boltokban fekete lógás ügyvéd, 
kék haczukás napszámos és veres orrú kofa mohón 
olvassa a1 Gazette és Bulletin des Tribunauxban a' 
Police Correctionelle' mulatságos jeleneteit, «— ezen 
nagy terem vagy inkább folyosó, meílyre a' leg
több törvényszék ajtaja nyílik, 222 1. hosszú, 84 
széles dóriai oszlopokon nyugszik és szent Lajos 
konyhájának neveztetik. Közepén Malesherbes szobra 
áll ezen aláírással: „strenue semper fidelis Regi suo 
in solio veritatem, praesidium in carcere attulit." 

A' franczia törvényszéki elrendezést igen köny-
nyü felfogni, mint a' központosított rendszer' min
den intézetét; mert mindez nem időről időre, tör
téneti alapon 's befolyások közt, hanem bizonyos 
terv szerint, rendszeresen 's összefüggöleg, mint
egy tiszta papíron, állíttatott fel. 
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Az első folyamodásu törvényszék (Tribtinal de 
premiere instance) hét kamrára oszlik, 9s ezek mind
egyike külön teremben ül a" törvényszék-palotában; 
a' négy első kamra, különbség nélkül, polgári pe 
reket ítél; némelly tárgyak azonban p. o. domaine-
ket illető , családi villongásokra vonatkozó perek 
rendesen az első kamarában folynak , hol a' tör
vényszék rendes elnöke maga elnököl; az ötödik 
kamra sommás perekkel foglalkozik, a' hatodik és 
hetedik rendőrségi kihágásokat itél (police corree-
tionelle). 'S az esküttszéken kivül , ezen hatodik 
és hetedik kamara azon mulatságos színpad, melly-
nek a' közönség számára elrekesztett szűk helye 
mindenkor tömve 's ajtajai a' sok heverő gamin által 
folytonosan ostromolva vannak , hol a' fűtetlen szo
bák roszul ruházott lakosai télen melegesznek 's mu
latnak egyszersmind. Az öt első osztályba (valamint 
a' felebbviteli törvényszékekbe), hol polgári perek 
folynak, nem nehéz bejutni, de az esküttszék és 
rendőrségi kihágásokról itélö kamrák gyakran való
ban drámai érdekű jelenetei annyi köznépet csábitnak, 
főleg télen, az ingyen fűtés 's ingyen mulatság helyére, 
hogy, miután egyszerre csak kisebb szám (30—40 
ember) fér be, 's minden kilépő helyett csak egy új 
néző bocsáttatik be, annak, ki az elnöktől jegyet 
nem szerzett 's a' tanuk vagy ügyvédek ajtaján be 
nem mehet, vagy órákig kell várakozni, vagy már 
korán reggel az ajtóhoz állani 's dulakodni, vagy 
végre az előbb odatolakodott utczasihederektöl kész
pénzen helyet váltani, ha a' törvényszék apró tra-
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gicomoediáit látni akarja. Francziaországban teljes 
nyilvánosság van ugyan a' törvényszékeken, de ezen 
nyilvánosságot nagyon korlátolja, legalább Paris
ban 's érdekesb ügyek tárgyalásakor, a' helyszűke. 
És pedig, a' dolog drámai érdekét nem számítva 
is, a' törvényszékek látogatása, nyelvtanulás tekin
tetéből, igen ajánlatos. A' franczia ügyvédek, de 
többnyire a' tanúk 's vádlottak is, igen ügyes, ér
telmes beszélők, 's nyelvnek jobb iskolája nem 
lehet. Sehol sem látni a' franczia köznép szónoki 
tehetségének olly fényes jeleit, mint itt. Jól jegyzi 
meg Stáel asszony, hogy a' franczia akkor is tud 
beszélni, ha nincs eszméje, a' német ember fejé
ben pedig egy kicsinynyel mindig több van, mint 
mennyit ki tud fejezni. A' franczia nyelv, mellyet 
szabatos rövidsége 's világossága miatt a' diploma-
tia saját nyelvévé választott, 's mellyet Parisban 
egy milliónyi embertömeg, mindenféle rendű 's osz
tályú , szükségü, naponkint gyúr és alakít, annyira 
ki van fejlődve 's müveive, hogy e' fejlett 's mü
veit alakjában a* legalsóbb néposztályokra is leha
tott. Meglepő, mint beszélik e' nyelvet e' kék blou-
sos napszámosok, kapusnék, grisettek 's mesterle
gények ; önvédelmökre mondott apró beszédeik, mely-
lyeket a' törvényszék előtt rögtönöznek, a' népszerű 
ékesszólásnak valódi remekei, miről a' Gazette de 
Tribunaux mindenik száma bizonyságot tesz. — Az 
első folyamodást! törvényszéknek 1 elnöke, 7 al
elnöke (a' hét külön kamarában), 34 birája, kik 
közt 10 juge d' instruction, 14 számfeletti birája, 
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1 fö- 's 22 alirnoka (greffier), 1 rendes 's 15 he
lyettes kir. ügyvéde (procureur dti Roi) van. — 
150 avoué bír joggal e' törvényszék előtt ügyeket 
védeni, kiknek fegyelmi széke saját teremökben 
tartatik hetenkint egyszer, csötörtökön délben. — 
Francziaországban az ügyvédeknek szinte két neme 
van, mint Angliában; a' per anyagát elkészítik 's 
a' felekkel egyenes érintkezésben vannak, azokat 
képviselik az Avouék vagy Procureurök, a' tör
vényszék előtt fellépnek az avocatok; amazok meg
felelnek az angol Attorneyknek, ezek a' Barriste-
reknek. A' Cassatio-szék ügyvédeiben azonban e' 
két minőség öszsze van olvadva. — A' franczia ügy
védek parókák helyett infulákat viselnek, úgy szinte 
a' birák is azon különseggel, hogy ezek sapkáján 
aranyszegély van. — Ülés, vasárnapot 's hétfőt 
kivéve, mindennap tartatik, különböző kamrákban 
különböző órákban, a' 6-ikban 10 , a' 7-ikben 11 
órakor. September-'s octoberben szünnapok vannak 
a' polgári perekre nézve, különben semmi törvény
szünet. 

A'párisijkir. udvar (Cour royale) első felebbvi-
teli törvényszék, öt kamrára oszlik; három ezek 
közöl polgári, a' negyedik rendőrségi kihágások 
felett itélö, az ötödik fenyítő (d' Accnsation). Van 
egy elnöke, 5 alelnöke a' külön osztályokban, 54 
czímzetes tanácsosa (bírája), 12 auditor-tanácsosa, 
l procureur generálja, 4 avocat-generalja (alügyé-
szek), 11 helyettes közügyésze, 1 fö- és számos 
közirnoka. Ezen törvényszék birái közöl választat-

Uti Tárcza. Vl-dik Füzet. 5 
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nak sorban az eskfittszékek elnökei 's törvénytudó 
birái. Különböző órákban hetcnkint négyszer ülnek, 
de az 5-ik kamara (accusatio-kamra) csak kétszer, 
a' negyedik kamra (V police correctionelle felebb-
viteli törvényszéke) pedig hónaponkint egyszer az 
elnök által kitűzött napon, míg dolgait bevégzi. Itt 
is két hónapi szünidő , september- 's octoberben, 
de van mindenkor „Chambre de vacation," melly a' 
sürgetős ügyekben itél. A' negyedik 's ötödik kam
rának nincs szünideje. — A' párisi Cour royale 
hatósága kiterjed de V Aube, d' Eure et Loire, 
Marne, Seine, Seine etOise departamentekre5'smind
ezen helyek első folyamodású polgári és kereske
désitörvényszékei felett van. Ugyanezen departemen-
tek esküttszékein mindenkor a' párisi Cour royale 
tanácsosai elnökölnek. Hatvan avouénak van kizá
rólagos joga e' törvényszéken ügyeket folytatni, 
kik a' maguk fegyelmi székét hetenkint kétszer, ked
den 's pénteken, tartják. Nagyszámú avocat, 's a' 
jelesbek ? hallatják itt magukat. Az ülések nem olly 
felette látogatottak, hogy be ne lehetne férni. 

Mindezen törvényszék 's egész Francziaország 
felett van a' Cassatio-udvar, melly 3 osztályból áll, 
de mindhárom egyazon nagy és ékes teremben tartja 
üléseit különböző időkben. Első osztálya a' Cour de 
requétes, a' második osztály polgári, harmadik fe
nyítő , 's mindegyik hetenkint 3 ülést tart. A' Cour 
de requétes nem itél az ügyek lényegéről, hanem 
megsemmisíti az ítéleteket formasértós vagy a' tör
vény hibás alkalmazása miatt, 9s a' lényeges űj ité-
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let hozását valamelly más, attól különböző törvény
székre bizza, mellynek ítéletét megsemmisité; t e 
hát élö pótléka az önkényes bírói parancsoknak, mely-
lyek nálunk divatoznak, 's Angliában is , mennyire 
a' sajtószabadság engedi, sok panaszra adnak okot. 
Czélja ez intézetnek, hogy a' törvények szentsé
gét tiszteletben tartassa 's az igazság-kiszolgáltatásba 
öszhangzást hozzon. Itt ültek 9s ülnek részint jelen
leg is Francziaország legnagyobb jogtudósai; de 
újabb időkben a' régi nymbusból nem egy sugár 
lehullott, mert a' megvesztegetés undok rendszere, 
mellyet a' fr. kormány követni jónak talált, sok nem 
fenékig arany jellemet hozott be az igazság-kiszol
gáltatás szentekszentébe, kik ollykor afélét is követ
nek e l , mit „Cabinet-justiz" név alatt utál minden 
alkotmányos szellemű polgár. Ezen fötörvényszók-
nek szinte 1 elnöke, 3 alelnöke, 45 bírája vagy 
tanácsosa, 1 közügyésze 4 alügyészszel, 's 1 fö-
greffierje van. — 60 tagból álló ügyvédi testület 
bir kizárólagos joggal itt ügyködhetni, kik maguk
ban az avoué vagy procureur és avocat sajátságait 
öszszekötik. Az ülésekbe könnyű bejutni, mert a' 
terem nagy 's az egész sokkal ünnepélyesb szint 
visel, és kevésbbé mulatságos, mintsem a' gaminok 
ínyének tetszhetnék. — A' törvényszékek különféle 
nemei mellett 150 huissier (törvényszéki segéd, be
mondó v. szolga) hivataloskodik, kik az elnök ren
deleteit végrehajtják , idéznek, a' tanúkat behív
ják 's a' t. 

Egész Francziaország 27 kir. törvényszéki ke -
5 * 
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rületre van osztva; első" folyamodású törvényszék 
361 van, hét osztályba sorozva, 2470 bíróval. 
Kereskedési ügyek külön bíróság* alá tartoznak, mely-
lyek választás által alakíttatnak tekintélyes keres
kedők közöl , 's honnét szinte felebbvitel van a' kir. 
törvényszékekre, mint az első folyamodásn törvény
székektől általában. Ezen első foly. törvényszéke
ken kiviil van Francziaországban 2846 békebiró, kik 
50 fntig Ítélnek felebbvitel nélkül, 100 fntig felébb-
vitellel. Az egész törvényszéki rendszer felett áll, 
mint legfőbb tekintély, a' cassatio-szék. 

Az esküttszékek (assises) állanak egy elnök- *s 
két törvénytudó bíróból, kik a' Cour royale tanácso
sai közöl sorban vétetnek, és magas adózási qua-
lificatióval bíró 12 eskütt polgárból. Mindennap tar-
tatik ülés 10 órakor, míg csak a' tárgyak le nincse
nek dolgozva. Az eskütszéken, elnöki engedelem
mel a' tanúk padjain ülhetve, sok érdekes órát töl
töttem , 's minél tovább láttam 's vizsgáltam annak 
intézményét, annál inkább becsülni tanultam fényol
dalait, noha a' franczia eljárás lényegesen külön
bözik azon tisztán accusatórius eljárástól, millyen 
Angliában divatozik. Itt is nyilvánosság, szóbeliség, 
polgárbirák vannak ugyan, de az eljárás egy része 
inquisitorius, titkos és írásbeli, 's csak más része 
nyilvános-szóbeli 's accusatórius rendszerű, melly 
azonban nem a' nép, hanem a' státushatalom nevé
ben gyakoroltatik. Az esküttszéki eljárás külseje 's 
folyama hasonlitván a' már leirotthoz Angliában, 
csupán azt jegyzem meg, hogy itt az esküttek ki-
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vételnélküli beleegyezése nem kívántatik meg az 
ítéletre, hanem többség határoz. A' közpénzek el-
sikkasztása miatt indított híres Hourdequin-pör, 'e a' 
versaillesi vasúti szerencsétlenség miatti vád épen 
jelenlétemben tárgyaltatott nevezetes ügyvéd-szó
nokok által. — Jelen valék egy izben, midőn egy 
megrögzött 's már több ízben büntetett tolvajt ítél
tek el egy órai szégyenpadra 's 20 évi börtönre. A' 
ficzkó szemtelen hidegséggel védte magát. Kérdez
vén tőle az elnök: miért volt nála három zsebkendő? 
„felele: hát nem szabad franczia polgárnak magá
nál három zsebkendőt hordozni ? egyikkel orromat 
fújtam, másikkal izzadságomat törlöttem, harmadik
kal — ej , de mit is tudom én —" ugyané' választ 
adá, midőn kérdeztetett, miért volt nála 3 kulcs? 
— ítéletét átalkodott hidegséggel fogadá. Borzasztó 
dolog, hová fajúi az emberiség olly gyönyörű isko
lában , millyen a' józan javítási elvek szerint nem 
vezetett börtön. Ez elfajulásnak kétségkívül egyik 
szerző oka többi közt azon embertelen ostoba bün
tető mód is, melly a' civilisatio fővárosának köze
pén, a" franczia fenyítő rendszer remekéül, máig is 
divatoz, t. i. a' szégyenpadra állítás, melly jelen 
esetben is kimondatott. Péntek napokon, a' törvény
szék palotája előtt e' czélra emelt faállomásra köt
tetik ki az elitélt szerencsétlen, kitéve polgártársai 
bámulásának, gúnyának, lepökdösésének. 'S a' meg-
becstelenített istenkép keblében rémítő embergyü-
lölet 's boszúvágy forr fel; a' fél gonosztevő egész 
gonoszszá, az egész gonosztevő fenevaddá változva 
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lép le onnét, 's nincs javító rendszer , nincs pap, 
nincs vallás, nincs évek hoszsznsága, melly belőle 
többé embert csináljon. — 

Mi jól esik a' szennyes párisi utczák tolongása 
közöl a' Louvre szobor- és képcsarnokának asyln-
mába menekülni, 's e' vad zűrzavar lármájából ki
lépve , a' legszebb Venus márványlábaihoz borulni, 
e' tökéletes tagok harmóniáján 's örök szépségén 
a' fáradt szemeket kéjelegve pihentetni. A' lelken 
szent görög nyugalom 's testiség szennyétől ment 
kéjérzet ömlik el. A' Louvre tára szobrokban 's 
képekben olly gazdag, hogy benne a' müszeretö 
heteket tölthet magas élvezettel, míg a' szép Vesti-
bulum 's Arcád, a' római imperátorok, évszakok, 
béke, rómaiak, Diana, Candelabre, vivó hös, Pal-
las , Melpomene, Isis, Psyche , Hercules, Medea, 
Pan, Caryatidok 's a' t. termeit keresztül vizsgálja. 
Az antik érczkapu, mellyen a'művészet dús sanctuár-
jába lépni, az ó Louvre terén van, jobbra, a' Tuil-
leriák felöl Caroussel-térre jövet. Az antikok mú
zeumában . mellyet Villa Albani 's Villa Borghese 
legszebb müvei ékesítnek, hol a' hódító nagy fran-
czia az előbbi gyűjteményt hatalmához méltó új 
gyűjtéssel gazdagitá, 736 szobor van, de minő szob
rok ! számos eredetije azon gipszöntetekben 's 
rézmetszetekben ismert 's egész világon elterjedt 
remekeknek, millyenek Diána özével, több Venus, 
Bachus, Gladiátor, három Grátzia 's a' t. A' dicső 
képgyűjtemény, több mint 1406 képpel, 222 toise 
h. galleriába van helyezve, melly 9 szakaszra oszlik; 
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a' három elsőben leginkább a' franczia iskola, Ho-
race Vernét. Lesnenr 's a ' t . müvei, (373 kép) a' 
következő háromban német, flamandi 's hollandi is
kola, sok gyönyörű Rubens (540 kép) , a' hátra
levő 's legbelső háromban olasz müvek vannak el
rakva, de egyebekkel is keverve (485 kép), 's 
majd felülről, majd oldalablakokból szolgáló, lehelő 
legjobb világgal ellátva. A' hosszú fényes folyosón 
kívül még számos külön teremben vannak minden
féle remekek, különösen a' spanyol iskola szép Mu-
rillókkal (454 kép). Hiánya e' dicső gyűjtemény
nek , hogy nincs kellőkép elrendezve és sok láto
gatás 's türelem kell hozzá, hogy benne a' gyakor
lott müismerö is eligazodjék. E' részben sokkal ta-
niiságosb a' Belvedere, és Pinacothóka. — Louvre 
múzeumai, az említettek, *s még a' rajzok, tenge
részet múzeuma, 's az angol múzeum, útlevéllel 
magukat igazoló idegenek előtt nyitva vannak ked
den , szerdán, esötörtökön, pénteken és szombaton, 
az összes közönségnek vasárnap. 

Senki élne mulaszsza megnézni Gobelin szőnyeg-
gyárát (Rue Mouffetard, 270, a' déli város végén), 
hol szerdán és szombaton 2 órától 4-ig bocsáttatnak 
be az idegenek útleveleik elömutatása mellett. Ki 
nem látta, nem képzelheti ezen szőnyegek szépsé
gét ; mint a' legjobb festett képek; 's nemcsak vi
rágok, hanem történeti, psychologiai jelenetek is 
olly tökélylyel vannak e' szöveteken kifejezve, melly 
elölt kalapot kell emelni. Minden öltés értő 's kita
nult emberi kéz által történik itt, a' munkások itt 
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mind művészek; erőműnek semmi helye 's haszon
vétele e" nemes manufacturában; ezért müvei olly 
drágák 5 hogy azok megszerzésének 's tapodásának 
gyönyörében magánember alig gyönyörködhetik, ha 
csak nem angol; ezért tartja fel a' nemzet, mint 
dicsőségét, áldozatokkal is. Legnagyobb müve e' 
manufacturának a' Louvre-galleria szőnyege, melly 
62 darabból áll 's 1300 1. hosszn. Jelenleg is több 
nagyszerű szőnyegen dolgoztak Rafael hires car-
tonjai után, mellyek Hampton-courtban állanak; 
egy nagy szőnyeget 10—12 ember 5—6 év óta 
készített már, melly mintegy 150—160 ezer frankba 
kerül. — El ne mulaszsza továbbá üres idejét a' 
Jardin des plantesben tölteni 's a' nemes giraíTal, 
a' gyönyörű feketeszemű gazellákkal társalkodni, a' 
libánusi czédrtis terepély boltozata alatt szépeket 
gondolni, melly nem csoda, hogy a' napkeleti köl
temények hőse lön szépsége, nagyszerűsége, mél
tósága által. Arnyában elférne egy egész kis földi 
paradicsom, kunyhó 's benne csöndes feleség, kis 
udvar 's gazdaság. — El ne mulaszsza meglátogatni 
Napóleon sírját az invalidusok egyházában; Rómá
ban lenni 's pápát nem látni, vagy Parisban lenni 
's a' kiskalapos félisten nyughelyén, hová öt a" 
nemzeti pietás Heléna sziget' sziklasírjából vissza
vívta , nem pihenni egyenlő hiba volna. 



V. 

Parisból érdekes kirándulások történnek királyi vá
rakkal , történeti nevekkel , nevezetes gyárakkal 's 
mulatóhelyekkel elhintett vidékére. Vasútja ekko
rig három van: egyik dél felé Corbeilig, másik 
nyugat felé Versaillesba , harmadik szinte nyugot-
nak St. Germainbe 's ennek egy oldalága ismét Ver
saillesba vezet. Bármerre megyünk ki a' városból, 
az erősítés óriási munkáival találkozunk. Azonnal 
Paris mellett feküsznek: éjszakra St. D e n i s , a' 
várostól 8 kilomefre távolságra, mellynek még Da-
gobert király által 613-ban alapított régi, ékes, 
's a' forradalom után roppant költséggel megújított 
bencze-apátságában volt a'franczia királyok temet
kező helye. A' forradalom előtt, 1500 éven át, itt 
nyugodtak Francziaország királyai, királynéi és sok 
híres embere, de a' convent 1793-ban felszedeté 
a' koporsókat, hogy belölök ólmot szerezzen. Na
póleon 1806-ban ismét császári temetkező helylyé 
tette, 's most is látni ott számos király 's királyné 
szobrát 's arczképét. Nevezetes még itt a' franczia 
becsületrend királyi nevelöháza, a' becsületrend vi 
tézei lányai- *s húgainak számára, kik a' nagycan-
cellár ajánlására vétetnek fel 600 számmal; és ugyan 
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450 ingyen, 150 mérséklőit díjért, — Rom n i n -
v i l l e . Paristól ugyanannyi távolságra, kelet felé, 
kedves nyári mulató helye a' párisiaknak. V i n -
c e n n e s , azonnal Paris mellett, hires királyi va
dászvár, mellynek Donjon nevű részében már szent 
Lajos szerelett lakni, Xl-ik Lajos kedvencz lak
helye, ki a' donjoni hires börtönöket épilteté; benne 
halt meg IX-ik Károly 1574-ben, 's Mazarin 1661-
ben; benne volt zárva Mirabcan 1777-től 1780-ig; 
déli árkában lövetett agyon Napóleon parancsára 
1804-ben a' szerencsétlen Enghien herczeg, kinek 
emlékére egyházában szép emlék áll 1816-ból; ben-
tartattak fogva 1830-ban X-ik Károly ministerei, 
Polignac 's társai. — St. Clond Paristól nyugot-
délre 8 kilometre távolságban , a' Seine partján, 
régi városka, hol III—Ik Henrik 1589-ben Jacques 
Clement jacobinns által megöletett. A' kir. kastélyt 
16 kilométerre terjedő pompás parkjával 's nagy
szerű vízjátékaival XlV-ik Lajos épitteté, 's testvé
rének Orleans hgnek ajándékozá. Kedvencz helye 
volt az Orleansoknak, 's később Napóleonnak 's 
X-ik Károlynak, ki itt adá ki juliiisi rendeleteit, 
mellyek bukását okozák. Termeiben Mignard gyö
nyörű képei ?s dicső Gobelin-szőnyegek vannak. A' 
kertnek nevezetes pontja „Diogenes lanternája," mely-
lyet Napóleon emeltetett Lysicrates athenaei emléke 
hasonlatosságára. Meuclon ugyanannyira Paristól 
délfelé, szép kilátású kir. várral 's kerttel, mellynek 
minden díszét elrabolta a' forradalom. Utóbbi idők
ben a' bourdeauxi herczeg lakhelye volt, A' hires 
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RabelaisMeudonbanlelkószkedett. N eui l 1 y , P a s sy, 
B o u l o g n e s , A u t e u i l , Paris közel szomszédságá
ban , a' Barriere de V Etoileon kívül, nyugat felé. 
A' bonlognei erdő kedvencz sétahelye a* parisiak-
nak, 's szokott helye a' párviadaloknak; Neuilly-
ben Lajos Fülöp gyönyörű kastélya 's 40 hectárt 
elfoglaló kertje van; Passy a' bonlognei erdő mel
lett fekszik, elhintve szebbnél szebb mezei lakokkal 
's kertekkel; Franklin 1788-ban itt szeretett lakni; 
Auteuilben pedig Boileau , Moliere, Racine , La 
Fontaine, Helvetius, Condorcet 's egyéb nagy 
szellemek találtak falusi gyönyört 's nyugalmat. R u e i 1 
10 kii. távolság Paristól, Richelieu kedvencz kas
télyával, mellyhez véres emlékezetek csatlakoznak. 
Oda szokta hívni azokat, kiktől zaj nélkül óhajtott 
szabadulni; a' bakó, ki szinte vendég volt, ebéd 
után megnyomott egy titkos padlóajtót 's eltünteté 
az áldozatot. Itt temettetett el Josephina császárné. 
S e v r e s b e n , melly St. Cloudnak szomszédja, van 
a' híres porczelángyár. Ide 's a' kir. várakba ál
talában a' civillista intendánsánál lehet bemeneti en
gedelmet szerezni. 

A' távolb eső helyek közöl mindenek fölött láto
gatást érdemelnek: C han t i Ily Oise deparlament-
ben, 38 kilometre távolságra Paristól, hol a' hires 
lóversenyek tartatnak, *s Enghien kastélya áll; 
E r m e n o n v i l l e 44 kilm. táv. éjszakkeletre Paris
iói azon kastély- 's parkkal, hol Rousseau egy ideig 
lakván, 1778. juL 2-ikán meghalt, 's honnét tete
mei 1794-ben a' Pantheonba vitettek; F o n t a i -
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n e b l e a u 60 kii. táv. Paristól; egyike a' legszebb 
kir. váraknak, Francziaország legszebb erdejének 
közepén, tömve történeti emlékekkel; S a i n t G é r 
ni a i n - e n - L a y e , 24 kii. táv. éjszaknyugotra, mit 
azonban a' vasúton egy pár óra alatt megfuthatni. 
A' leszállás Pecq-hidnál történik, honnét gyorsko
csik visznek St. Germainbe. A' franczia udvar fény
korában olly virágzó 's uri kastélyokkal elhintett 
régi városnak most csak 7—8000 lakosa van. — 
Királyi várában, mellyet vastag Lajos alapított, 
V-ik Károly 's ismét I-sö Ferencz, kinek ez ked-
vencz mulatóhelye volt, újra építtetett, született 
XlV-ik Lajos. Miután ez Versaillesbe ment lakni, 
svécziai Krisztina foglalá el ; a' forradalom ka
tonai laktanyát csinált belőle , 's jelenleg kato
nabörtön. — A' másik kir. vár Chateau-Neuf, hol 
lV-ik Henrik szeretett lakni, 9s hol a' száműzött 
angol király, II—ik Jakab meghalt, egészen le 
rontatott. Legnagyobb nevezetessége St. Germain-
nek XlV-ik Lajos gyönyörű kilátású nagy terrá-
sza, uralkodva a' layei erdőség 's a' Seine ezüst 
szalagja fölött. 

Mindenek fölött csábító pedig Paris vidékén az 
ettől 18 kii. távolságra eső Versailles, XlV-ik Lajos 
fénykorának színpada, hová két vasút is vezet, egyik 
egyenesen, másik a' st. germaini pálya oldalága. 
— Most is 30 ezer lakosú, nagy, de puszta város, 
mellynek fénye 's dicsősége a' királylyal együtt el
tűnt, ki e' teremeket személyes nagyságával be 
telte. XlV-ik Lajos elhagyván St. G^rmain tölgyeit, 
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a' nem kedvező természetet, a' vidék mostohaságát 
legyözé érczakaratja erejével, 's a' művészet és 
ízlés remekét emelé a' puszta helyen (1661-töl 
1680-ig) Mansard, Lebrun, Le Notre, Girardon, 
Le Puget segítségével, megnépesité a' berkeket 's 
vizeket bájos nymphák seregével, 's a' teremeket 
százada fényes hőseivel 's szép leikéivel 5 és dics-
's szerelemdűs ifjúságát űgy , mint komorkórsá-
gos öregségét e' kedvenczfalak közt tölte. — Ak
kor 100 ezer lakosa volt a' fényes, lármás Versail-
lesnak, Európa legelmésebb, legélénkebb férfiai 
's hölgyei; most köszvényes legitimisták laknak itt, 
kik valaha Marié Antoinettel járták a' quadrillt, a' 
restaurátio jezsuitái, színhagyoft, kopott 9 eldara
bolt tekintélyek, kikben senki sem hisz többé, a' 
polgári társaság múmiái, nem értve a' kort, melly-
ben élnek, 's nem értetve attól. Parisban, hol a" 
pénznemesség uralkodik, fényt üz, czifra livréket 
tart, ragyogó bálokat ad, hol az opera legjobb pá
holyait tözsérek 's váltójegyzök nejei foglalják el, 
roszul érzik magukat ezen ó esaládivadékok, kik 
egyenesen Nimródtól származnak, 's nem tűrhetve, 
hogy a' legutolsó gyármunkás sem emel kalapot a' 
Montmoreneyak unokája előtt, visszavonulnak e' 
neveletlen bourgeoisie paczkázásai elöl Versailles 
rajok nézve szent emlékezetű magányába, hol a' 
nagy monareha' kedvesei lettre des cachets-kal kor-
mányzák Francziaországot. — A' forradalom, elűz
vén a' versaillesi tíindérpalota lakosait, kórházat 
csinált annak tereméiből; sebesült és agg- katonák 
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feküdtek XlV-ik Lajos szobáiban, mellyek fénye 
minden képzeletet felülmúlt, mellyek falait 's bol
tozatit a' nagy király udvara legjelesb művészeinek 
remekei ékesítek, a' tündöklő kápolnában theophi— 
lantrópok tartottak isteni tiszteletet, kik gabnaké-
vét tettek az oltárra imádásul. Hoszszabb ideig lakat
lan volt az ösi fény palotája, mígnem Lajos Fülöp 
elhatárzá, azt Franeziaország összes dicsőségének 
emlékévé, múzeumává tenni. És e" nagyszerű mú
zeum tereméi szombaton, vasárnap, hétfőn 's ked
den 10 órától 4-ig nyitvák a' közönségnek, melly-
nek keblét magasan dobogtatja az itt összpontosított 
franczia dicsőség. Az udvar közepén XIV-ik Lajos 
szobra áll, 's körüle 16 más szobor hódol, mint
egy várva parancsait: Duguesclin, Richelieu, Bayard, 
Colbert, Jourdan, Massena , Tourville , Duguay-
Trouin, Turenne, Suger, Sully, Lannes, Mortier, 
Suffren, Duquesne és Condé. A' teremekben felál
lított szobrok 's képek roppant gazdagsága a' bá
muló szem elébe terjeszti mindazt, mi a'franczia tör
ténetekben nevezetes , nagy, érdekes; 's heteket 
lehetne unalom nélkül, tanuságosan és gyönyörél
vezettel eltölteni e" királyok, királynők, ministe
rek, maitressek, marechallok 's hadvezérek jellem-
dús képei, Napóleon életének kiemelt fénypontjai, 
szárazi 's tengeri ütközetek ábrázolatai előtt, XlV-ik 
Lajos szobáiban, mellyek azon állapotba tétettek vissza, 
mint a' király halálakor valának, a' Salle des Gardes, 
Salle du Sacre, Salle des Cent Suisses, Salle de 1792, 
Salle des Croisades, de Constantine, 's XlV-ik 
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Lajos, 's Lajos Fülöp galleriája festvényei 's szob
rai előtt, ezen elnyomó végtelen gazdagsága közt 
a' lűlságig czifra , terhelt, rococo pompadour-izlés-
nek. — A' képek és szobrokon kívül érdekesek az 
építészeti-képek (P.-Royal rajzai) 's a' pénzek és 
emlékpénzek gyűjteménye. — Most leginkább bá-
multatik a' Constantinei terem, az algieri esemé
nyek iszonyú nagy képeivel H. Vernét ecsetétől. Az 
óriási gyűjtemény most is napról napra szaporíttatik. 

A' versaillesi nagyszerű park, Le Notre remeke, 
maximuma a' megnyírt's felpiperézett franczia kert-
művészetnek; óriási mértékű sétányai 's vizmeden-
czéi tökéletes öszliangzásban állanak a' méltóságos, 
colossál palota tömegével. E' kert építése 1685-ben 
36000 embert foglalkodtatott. Az ugrókutak nyáron 
át minden hónap első vasárnapján szoktak játszani, 
's a' vizek nagy játéka , mellyre Paris ki szokott 
csődülni, 10 ezer franknyi költségbe kerül. — A' 
versaillesi parkkal összeköttetésben van a' nagy Tria
non, keleti izlésü gyönyörű kastély, mellyet XlV-ik 
Lajos Maintenon asszonynak, 's a' kis Trianon, ró 
mai izletü pavillon, mellyet XV-ik Lajos Dubarry 
asszonynak építtetett. Kéjlehelö tüntértanyái az ar-
midai gyönyörnek 5 méltó lakok Semiramisnak 's 
Cleopatrának. 

Járván a' parkban, hol a1 dicsőség és szerelem 
királya élt, a' márványmedenczék, narancslugasok, 
mosolygó szobrok, körülnyírt faeunuchok közt, foly
vást körülem lebegtek az ancien régime fényes-bű
nös emlékezetei, a' XVII-ik 's XVTII-ik század 
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croniques seandaleuses-ei; de la Valiiere kisasszony, 
Montespan 9s Maintenon asszony, ausztriai Anna; 
annyi király , királynő, piperés udvaroncz , bókoló 
követ, szent püspök és szentségtelen hölgy! annyi 
ész, szellem, elmésség, kellem, mosoly, — annyi 
ünnep, zene, szerelem, őrültség — \s annyi sóhaj 
és Mm! E' most komor, hallgatag fasorok közt min
den lépés egy-egy melancholicns emlékezet, a' la
katlan's csak képekkel és szobrokkal népesített kas
tély minden szobája 's köve egy-egy elégia! — 
ennyi ragyogó festvény, illy csillogó vízsugarak közt 
halál és enyészet szaga leng. 

•S most istenveled, divat fővárosa, világot át
rohanó eszmék tüzpontja, Francziaország királynéja, 
büszke, kaczér Paris! — szivem de legkisebbé sem 
fájt, midőn kiléptem e' meleg fürdőből, mellybe, 
ha benne nem vagyunk, sóvárogva vágyunk, 's 
ha benne úsznunk és fuldokolnunk adatott, szaba
dulni és száradni és hűlni óhajtunk. 

Dec. 10-ikén indultam el Laffitte-Caillard mes-
sageriáján (gyorskocsiján) Strassburg felé; 11-ikén 
este Nancyban, 12-ikén délután a' strassburgi dom' 
tornya alatt valék. 13-ikán reggeli 5 órára Carls-
ruheban, délután 5-re Stuttgartban, 14-ikén reggel 
Ulmban , ozsonára Augsburgban néztem széljel; 
15-ike nagyobb részét Münchenben töltvén, 16-ikán 
reggelre Salzburgba, innét este indulván reggelre 
Linzbe, 's onnét 18-ikán reggel Bécsbe érkeztem: 
tehát többszöri pihenés mellett 8 nap alatt jöttem Pa-
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risból Bécsbe, mi esős őszökön alig- lenne elég
séges Pestről Debreczenbe czammogni. 

A' gyorskocsi ára: 
Paristól Strassburgig 46 frank. 
Strassburgtól Augsburgig . . . . 49 frank. 
Augsburgtól Salzburgig . . . . 12 fr. 8 kr. 
Salzburgtól Bécsig . ' 18 fr. 58 kr. 

összesen tehát: 69 fr. pp. 
Milly kicsinynek és szegénynek tetszett már a' 

bécsi élet 's mozgalom is a' londoni 's párisi világ 
nagy, viharos óceánja után! milly sötéteknek a' 
légszeszt nélkülöző utczák! — És a' gőzhajózás meg
szűnvén mur , mint sohajtatott velem a' min
den űtmelletti korcsmába betérő fuvaros kocsi dö-
czögése, rósz ülése ^ a' térdig érő sáros út mély
séges unalma, tömör és puha angol utak, vagy 
akár v a s ú t i , nemes angol lovak 's tüzlidérczek 
után! — Mi édes vala végre részvéttel ápoló karok 
közé borulva, otthoni pelyhek közt pihenni ki a' 
hosszas út fáradalmait , pillantani végig a' megfutott 
pályán, kéjelegni nagy és szabad nemzetek szem
mel látott dicsősége emlékein, 's álmodni e' sze
gény, árva haza szebb jövendőjéről! 

Hála neked, magas gondvisesés! hogy ifjúsá
gom meleg vágyát be engeded tölthetném! — Utaz
tam! mi gazdag világa fekszik e' szóban a' képek
nek, eszméknek, emlékezeteknek 's érzemények-
nek! megtestesültek előttem a' bizonytalan, lenge-
teg, félhomályos képek; láttam a' hullámzó méltó-

üti Tárcza. Vl-dik Füzet. 6 
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ságos óceánt, a' világ-eszmék nagy műhelyeit, an
dalogtam Teli Vilmos és Wallace honában, hallot
tam Notre-Dame harangja zúgását, a' lavinák dör
gését, a' tenger örök tompa énekét, a' Marsail-
laise 's Rule Britannia dal árjait; édelegtem a' lotiv-
rei Venus hasonlíthaflan szépsége előtt, melegedtem 
Anglia szenének tartós tüzénél 's a' franczia kan
dallók szeszélyes lobogásainál; szedtem kalászt és 
fürtöt Németföld kebelén, 's virágot a' helv béreze
ken, a' smaragdzöld parkokban, a 'W. Scotf szel
lemével átlengett tavaknál — most szabad legyen 
azon édes örömben részesülnöm, hogy e' kalászo
kat lerakhassam értő barátim lábaihoz, e" virágo
kat feltűzhessem érző honleány kebelére M 



GYAKORLATI FÜGGELÉK. 

I. A' franczia ministeriumok hivatalai következő helyeken 
találhatók: külügyek ministeriuma: Rue neuve des Ca-
pucins 10 és 18; belügyek: Rue de Grenelle 101; 
igazság és cultus minist: Place Vendome 13; pénz
ügyek: Rue de Rivoli48; tengerészet: Rue Royale 2; 
közoktatás: Rue de Grenelle 116; hadimin.: Rue St. 
Dominique 82; kereskedési min.: Rue de Varennes 26; 
közmunkák: Rue St. Dominique, 58. 

Az austriai követsíg van: Rue de Grenelle — Saint-
Germain, 121. 

A' posta van: RueJ. J. Rousseau. A' posta mindennap 
indul 's érkezik. A' kiföldre menő leveleket, hogy még 
az nap elmenjenek, 5 óráig kell feladni. Vasárnap 's 
ünnepnapokon pedig téli 12 óráig. 
A' bérkocsik taxáivá vannak, és e' szabott árok szi
gorúan megtartatnak Csak Pest az, hol a' közönséget 
a' bérkocsisok kén^fzerü zsarolásaitól a' hatóság meg 
nem tudja menteni. 

Két lovas bérkcsi (fiaere) reggeli 6 órától éjfélig 
egy hajtásért (unejourse), bármelly nagy legyen is^ 
kap másfél frankot első óráért 2 fr. 25 cent., a' többi 
órákért 1 f 75 cení; éjféltől pedig reggelig egy hajtá
sért 2 francot; mHen óráért 3 francot. — Egy lovas 
bérkocsinak egy hiásért 1 f. 25 cent., első óráért 1 f. 
75 cent, a'többi óikért 1 fr. 50 cent, fizettetik éjfélig; 
azon túl egy hajtájrt 1 f. 65 cent, minden óráért 2 fr. 
65 cent — 

6 * 
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Az omnibusoknak, mellyeken egy hajtásért 30cent 
(6 garas váltó) fizettetik, többféle részint igen költői 
nevei vannak : Batignollaises , Bearnaises , Citadines, 
Constantines , Dames-Reunies , Diligentes , Favorites, 
Gazelles, Hirondelles, Omnibus, Parisiennes, Tricycles. 
Mindezek többféle határozott állomásokról indulnak 's 
egymással jól számított összeköttetésben állanak 

A' S. germaini 's versaillesi (Seine jobb parti) vasút 
indulási pontja: Rue St. Lazare 120, Claussée d' Antin. 
Óránkint indul reggeli 7 i/4-töl esti 9 \ 2-ig. Vasárnapo
kon félóránkint pótlékvonat megy. — A? vasútállomásra 
omnibusok visznek ki 25 's ünnepen 30 centimért, mely-
lyek a'Caroussel, 's Börze terén, a'városháznál, St. 
Denis kapunál, Pont-Neufnél, 's a' Haliénál állanak. 

A' Seine-balparti versaillesi vasút indulási pontja : 
Barriere du Maine. Indul reggdi 7 o ól e* 10~ig órán
kint. A'közbülső állomásokon meg K. r á egyéne 
senVersaillesbe megy a' 10, 11, és 1 óni voi t, Va 
sárnaponkint pótló vonatok reg 10 órától esti 8- -
25 centimért különös kocsik visnek az állomásra, m, 
lyek a' Carroussel-térröl Hőtelde Nantes fogadóból, a 
börzétől, Madelaine egyháztól Saint Sulpice egyház
tól , a' Palais de Justicetól, vársháztól, St. Martin ka
putól 's a' Bastille-térröl indulna:. 

A' corbeili v. orleansi vast induló helye: Boule-
vard de 1' Hopital a' füvészkert Hzelében. Óránkint in
dul reg. 7 órától esti 9-ig. A' gtellák, favoritok, hi-
rondelleken kivül különös kocsik isznek ki az állomásra 
St. Sulpice-térröl nro 6. Rue du buloi22; Rue St Mar
tin 256; 's a' t. 

„Dorades és Etoiles" nevügözhajókon mehetni 
Rouenbe 's Havrebe. Indul a' haj minden nap reggeli 
7 órakor. Hivatal: a' St. germainrasút hivatalában. — 
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Gőzhajó megy továbbá Corbeil, Melun , Fontainebleu 
felé, hivatal: Rue Lobau 2 , és 4. 

Szárazon utazóknak: A' Messageries Royales hiva
tala: Rue Notre-Dame des Victoires 22; és Rue Mont-
Marlre. Nyitva van regg. 9-töl d. u. 4-ig. — A' Mes
sageries Generales de Francénak, melly Laffítte és Cail-
lard név alatt ismeretes, hivatala van : Rue St. Honoré 
130, 's Rue de Grenelle St. Honoré 8. 

III. Fogadók: (Hotel garnis). 
Ambassadeurs, rue Notre-Dame des Victoires 14. 
Angleterre, rue du Mail, 10. 
Angleterre , rueJacob, 22. 
Artois, rue Laffitte, 1. 
Rath , rue de Rivoli, 52. 
Bedford, rue St. Honoré, 323. 
Bre'ouil, rue de Rivoli, 22 
B-ighton, rue de Rivoli, 30. 

istol, rue Traversiere St. Honoré , 22 
Bruxelles; rue du Mail, 33 
Castiglione, rue Castiglione, 10. 
Castille, rue Richelieu , 113. 
Conti, rue du Bouloi 47. 
Douvres , rue de la Paix, 21. 
Empereur Joseph 11. Rue de Tournon, 35. 
Europe , rue de Valois-Palais-Royal, 4. 
Europe , rue de Rivoli, 46. 
Francé, rue Laffitte , 23. 
Hautes-Alpes, rue Richelieu, 12. 
Hollandé, rue de la Paix, 16. 
Londres, Place Vendome, 10. 
Mail; rue du Mail, 23. 
Meurice , rue de Rivoli, 42. 
Montesquieu, rue Montesquieu, 5. 
Montmorency, Boul: des Italiens, 20. 
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Nord, rue Jacob, 57. 
Norcl, rue Richelieu, 86. 
Paris, rue Richelieu, 114. 
Princes , rue Richelieu, 109. 
Rhin , place Vendome, 4. 
Saint-James, rue St. Honoré 366. 
Terrasse, Rue de Rivoli, 50* 
Tours; Notre-Dame des Victoires, 32 
Victoria; rue Chauveau-Legard, 3. 
Voltaire, quai Voltaire, 17. 
Wagram, rue Rivoli, 28 
Windsor, rue Rivoli, 38. 
Université, rue de 1' Université, faub. St Germain, 22. 

Parisban az élelem igen olcsó. Száz meg száz nyilt 
vendéglő van , hol 1 !/i , 2 's 3 frankért gazdag 
ételjegyzékböl lehet tetszés szerint kiválasztani 5—6 
jól készített ételt, ízletes tiszta asztalnál. A' P.- loyal 
's a' passageok teli vannak illy tápláló intézetek*. "»1 
hol a' nap minden órájában terített asztalt's pontos s* 
gálatot találni A' szolgáló szellemeknek mulhatlanul ki. 
ajándék jár, minek elmulasztása franczia elmésségek 
egész özönét vonná a' fösvény ebédlőre. 

IV. Pénzek 's mértékek: 
Egy frank áll 10 decimé's 100 centiméből. Pénzünk 

szerint 23 1!/ioo krajczár. — 1796-ig Livre volt divat
ban , melly állott 20 sousból, 's egy sous ismét 12 de-
niersböl. A' livre egész 1810-ig egészen egy értékű 
vala a' frankkal, akkor egy császári rendelet szerint 
minden régi franczia pénz centimekre reducáltatván, 
80 franc 81 livrevel tétetett egyenlővé. — Aranypén
zek: 40 francos darab = 15 fr. 24 25/ kr. 20 frankos 
darab ennek fele. — Ezüstpénzek: 5 frankos darab = 
1 f. 55 5 3 /ki\ , 2 frankos darab = 46 2 1 /kr , 1 frankos 
= 23 n / k r . ; l/i frankos = 11 5 5 /kr. , »/4 frankos = 
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5. 7T/ kr. — Régi aranypénzek : kettős Louis d' or = 
47 fr., 20 cent = 18 fr. 10 6 2 / k n ; Louis d' or = 23 
f r , 55 e = 9 fr. 4 le/kr. — Régi ezüstpénzek: tallér 
(ecu) 5 fr. 80 c , féltallér 2 fr. 75 c. — 30, 24? 15,12, 
6 sous-darabok. 

Hosszuságmérők: egy m e t r e a' föld egy meridiá-
nusa quadransának 10 milliomad része = 3. 16ybécsi 
láb; egy decametre — 31 63V bécsi láb; egy kilometre 
= 3163 52/bécsi láb. 

Centiare=egynégyszeg métre; A r c = lOOnégysz. 
métre = 27 8/négysz. bécsi öl; hectare = 10,000 • 
métre = 2780 bécsi négyszeg öl. 

Stílymérők : egy kilogrammé = 1 78G/bécsi font. 
Régi mértékek: Livre = 0, 490 kilogramm, vagy 

0, 875 bécsi font. — Toise = 6 pied! Pied de Roi 
= 0, 3248 metre., = , °23/ bécsi láb. 


